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1 Γενικά 

 

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η επιτυχημένη μετάβαση σε ένα σύστημα 
καθαρής ενέργειας αποτελεί κύρια πολιτική προτεραιότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 2/3 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οφείλονται στην παραγωγή και στη 
χρήση ενέργειας.  

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτό το αίτημα ενεργειακής μετάβασης, καθώς 
αποτελούν χωρικές και διοικητικές ενότητες με μεγάλο δυναμικό πρωτοβουλιών και επιπτώσεων όσον 
αφορά την υλοποίηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ .  

Σε αυτήν την προσπάθεια μπορούν να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες νομοθετικές ρυθμίσεις, τη θεσμική τους 
δομή, την πρόσβασή τους σε κεφάλαιο καθώς και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει με τους πολίτες 
και τοπικούς παράγοντες / επιχειρηματίες και να ωφελήσουν όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και την 
επιχειρηματικότητα. 

Ωστόσο, παρατηρείται ότι οι σημαντικές αυτές δυνατότητες δεν αξιοποιούνται στο σύνολό τους, στερώντας 
από τις τοπικές κοινωνίες πολύτιμους ενεργειακούς, φυσικούς και οικονομικούς πόρους. 

Η ελληνική πολιτεία θεσμοθέτησε ένα εργαλείο πολιτικής προς αυτήν την κατεύθυνση, δίνοντας στους 
Δήμους και τις Περιφέρειες την δυνατότητα να χαράξουν μία τοπική ενεργειακή πολιτική μέσω της 
συμμετοχής και λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ). 

Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, υλοποιεί το έργο με τίτλο «Ενισχύοντας τις δυνατότητες των 
τοπικών αρχών να συμμετέχουν σε Ενεργειακές Κοινότητες»- ENCREMENCO στοχεύοντας : 

 Να προωθήσει την ίδρυση και λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων σε Δήμους και Περιφέρειες με 
στόχο την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) και την αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ), τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την άμβλυνση του φαινομένου της 
ενεργειακής φτώχειας σε τοπικό επίπεδο.  

 Να ενισχύσει την τεχνογνωσία του προσωπικού των τοπικών αρχών σχετικά με τον θεσμό των 
ενεργειακών κοινοτήτων και τις προβλέψεις του σχετικού νόμου (ν.4513/2018).  

 Να παρουσιάσει καλές πρακτικές Ενεργειακών Κοινοτήτων στη Γερμανία και στην Ελλάδα. 
 Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό. 
 

 

2 Εισαγωγή 

 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του έργου που αφορά στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας του προσωπικού των 
τοπικών αρχών, προετοιμάστηκε η παρούσα έκθεση η οποία περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για το 
θεωρητικό δυναμικό των  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεια (ΑΠΕ) για κάθε Περιφέρεια της ελληνικής 
επικράτειας.  

 

 

3 Σύντομη περιγραφή μεθοδολογίας παρουσίασης του δυναμικού των ΑΠΕ 

Η παρούσα έκθεση στοχεύει στο να παράσχει πληροφόρηση και στοιχεία στον δυνητικό επενδυτή σχετικά με 
το δυναμικό των ΑΠΕ σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και  τις δυνατότητες αξιοποίησης των 
αντίστοιχων τεχνολογιών. 
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Αιολική Ενέργεια 

Η εκτίμηση του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού μιας περιοχής, είναι πολύ ευαίσθητη στις διακυμάνσεις της 
ταχύτητας του ανέμου ενώ η μέτρηση για την τελική  επιλογή της θέσης εγκατάστασης σταθμού αξιοποίησής 
της, απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό. 

Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται μέσω χρήσης χαρτογραφικών υποβάθρων (γεω-πληροφοριακών 
χαρτών), οι μέσες ταχύτητες ανέμου που επικρατούν κατά την διάρκεια ενός έτους σε συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή. 

Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα χρησιμοποιούνται προκειμένου να διευκολυνθεί ο προσανατολισμός, η 
απεικόνιση και η ερμηνεία των δεδομένων, καθώς παρέχουν πλούσια και λεπτομερή αναπαράσταση της 
φυσικής γήινης επιφάνειας και των χαρακτηριστικών της. 

Με την ανάγνωση χαρτών μέσης ταχύτητας του ανέμου, διαπιστώνει ο αναγνώστης με γρήγορο και σαφή 
τρόπο για το σύνολο μιας περιφέρειας, τις διακυμάνσεις της ταχύτητας του ανέμου με μια κλιμακωτή αύξηση 
κατά 0,5 m/s. 

 

Γεωθερμική Ενέργεια 

Γεωθερμικό δυναμικό είναι το σύνολο των γηγενών φυσικών ατμών, των θερμών νερών, επιφανειακών ή 
υπόγειων, και της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών, που υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε βαθμούς 
Κελσίου (25ºC).  

Τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Χαμηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του 
προϊόντος κυμαίνεται από 25ºC-90ºC.  

Υψηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους 90ºC. Βεβαιωμένο γεωθερμικό 
πεδίο είναι το πεδίο του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι πιστοποιημένα με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας με 
ερευνητικές εργασίες.  

Η χώρα μας διαθέτει σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό (σε σχετικά μικρά βάθη) που αξιοποιείται σε χαμηλό 
βαθμό, κυρίως σε ιαματική και αγροτική χρήση.  

Στη παρούσα μελέτη περιγράφονται τα ποσοτικά, ποιοτικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των γεωθερμικών  
πεδίων. 

Ποιο συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής περιεχόμενα: 

 Σύντομη περιγραφή της γεωλογίας και των χαρακτηριστικών του κάθε πεδίου. 
 Αριθμό, είδος και έκταση των γεωτρήσεων που έχουν κατασκευαστεί.  
 Παροχή και θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού. 

 

Βιομάζα 

Ως δυναμικό βιομάζας  θεωρείται, στην παρούσα έκθεση, η απολήψιμη ποσότητα φυτικών, δασικών υλών, 
ζωικών και αστικών λυμάτων, υποπροϊόντων βιομηχανικής επεξεργασίας ή δημοτικών στερεών 
απορριμμάτων. 

Στην Ελλάδα, τα κατ’ έτος διαθέσιμα γεωργικά και δασικά υπολείμματα που καταναλώνονται από τους τομείς 
της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης1, φτάνουν τους 2,5 εκ. τόνους, ενώ το δυναμικό της βιομάζας όπως 
και εκείνων των ενεργειακών καλλιεργειών είναι σημαντικά υψηλότερο. 

                                                           
1  Η Τελική ενεργειακή κατανάλωση (Final Energy Consumption) αντιπροσωπεύει την συνολική ενέργεια που 
καταναλώνεται  από τους Τελικούς χρήστες (Final Users) και για όλα τα καύσιμα. 
Κατά κανόνα αναλύεται στους τομείς: οικιακού τομέα, Βιομηχανικού Τομέα, Τομέα Μεταφορών, εμπορικού-δημοσίου 
τομέα και Αγροτικού Τομέα.   
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Πέραν του ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της βιομάζας δυστυχώς παραμένει αναξιοποίητο, πολλές φορές 
αποτελεί αιτία πολλών δυσάρεστων καταστάσεων (πυρκαγιές, δυσκολία στην εκτέλεση εργασιών, διάδοση 
ασθενειών κ.ά.). 

Από τις παραπάνω ποσότητες βιομάζας, το ποσοστό της εκείνο που προκύπτει σε μορφή υπολειμμάτων κατά 
τη δευτερογενή παραγωγή προϊόντων (εκκοκκισμός βαμβακιού, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, 
επεξεργασία ξύλου κ.ά.) είναι άμεσα διαθέσιμο, δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα συλλογής, δεν παρουσιάζει 
προβλήματα μεταφοράς και μπορεί να τροφοδοτήσει απ’ ευθείας διάφορα συστήματα παραγωγής 
ενέργειας. 

Συγκριτικά με τα γεωργικά και δασικά υπολείμματα, οι καλλιέργειες αυτές έχουν το πλεονέκτημα της 
υψηλότερης παραγωγής ανά μονάδα επιφανείας, καθώς και της ευκολότερης συλλογής . Οι ενεργειακές 
καλλιέργειες, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο ορισμένα καλλιεργούμενα είδη όσο και άγρια φυτά, έχουν 
σαν σκοπό την παραγωγή βιομάζας, η οποία μπορεί, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθεί για διαφόρους 
ενεργειακούς σκοπούς, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα σχετικά με τις εφαρμογές της 
βιομάζας.  

Για τον ακριβή προσδιορισμό του δυναμικού βιομάζας, αυτό διακρίνεται σε: 

 Θεωρητικό δυναμικό βιομάζας: το δυναμικό βιομάζας (ξηροί τόνοι/έτος, αναφερόμενοι στην πιθανή 
πρώτη ύλη) που θα λαμβάνονταν εάν όλες οι αναγνωρισθείσες και καταγραφείσες ποσότητες όλων 
των τύπων και κατηγοριών βιομάζας ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν. 

 Διαθέσιμο δυναμικό βιομάζας: το δυναμικό βιομάζας (ξηροί τόνοι/έτος, αναφερόμενοι στην πιθανή 
πρώτη ύλη) Πραγματοποίηση ρεαλιστικών παραδοχών, οι οποίες εξαρτώνται μόνο από ορισμένους 
εξωγενείς, περιοριστικούς παράγοντες (πχ ανταγωνιστικές χρήσεις) και βάσει των οποίων θα 
εξαχθούν ποσοτικές εκτιμήσεις που προκύπτει από το θεωρητικό δυναμικό.  

Στην περιγραφή του δυναμικού βιομάζας που ακολουθεί, αναφέρονται βασικές πληροφορίες για το 
δυναμικό της βιομάζας σε κάθε περιφέρεια, που είναι αυτές που θα κάνουν έναν επενδυτή να αποφασίσει 
αν θα προχωρήσει σε επόμενα στάδια αξιοποίησης της τεχνολογίας (είτε αυτός είναι ιδιώτης, είτε μια δομή 
τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε μία σύμπραξη και των δύο). 

 

Η παρούσα έκθεση απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Αναγνώριση των διαφόρων κατηγοριών και τύπων βιομάζας, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν 
σημαντική συνεισφορά σε πιθανά σχήματα ενεργειακής αξιοποίησης και ταξινόμησή τους, δηλαδή 
τι είδους καλλιέργειες γεωργικών προϊόντων και σε τι έκταση, θα μπορούσε να βρει ο χρήστης στην 
περιοχή του; 

 Είδος σε προϊόντα-αριθμό ζώων ή υποπροϊόντα, που επεξεργάζεται μια μεταποιητική μονάδα; 
 Το είδος της βιομάζας που μπορεί να αντληθεί από τις καλλιέργειες, καθώς και από τον μεταποιητικό 

κλάδο; 
 Τις ποσότητες που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, καθώς από τις δραστηριότητες του 

μεταποιητικού κλάδου; 

 

Ηλιακή Ενέργεια 

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια.  

Ολόκληρη η επικράτεια χαρακτηρίζεται από υψηλή ηλιακή ακτινοβολία, και η ετήσια προσπίπτουσα ηλιακή 
ακτινοβολία, κυμαίνεται μεταξύ 1.450-1.800 kWh/m2. 

Το νότιο μέρος της Ελλάδας, κυρίως το νησιωτικό σύμπλεγμα, χαρακτηρίζεται από τις υψηλότερες τιμές 
ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ στη βόρεια Ελλάδα  είναι χαμηλότερες. 
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Το "Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας" έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του διαθέσιμου ηλιακού 
δυναμικού στην Ελλάδα, με την παραγωγή χαρτών ηλιακής ενέργειας σε λεπτομερή χωρική και χρονική.  

Το σύστημα αυτό υποστηρίζεται από μια επικαιροποιημένη κλιματολογική μελέτη της ηλιακής ενέργειας για 
την περίοδο  2002-2012,συνδυάζοντας  για την Ελλάδα μετρήσεις της ηλιακής ενέργειας από ένα καλά 
οργανωμένο δίκτυο σταθμών, με δορυφορικές εικόνες της νέφωσης, δορυφορικά δεδομένα των 
ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και υπολογισμούς με μοντέλα, για να οδηγήσει έτσι, στην παραγωγή χαρτών 
(και δεδομένων) αποτύπωσης της ηλιακής ενέργειας σε πολύ λεπτομερή χρονική και χωρική κλίμακα. 

Στους χάρτες παρουσιάζεται μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, η μέση ετήσια ηλιακή ενέργεια ανά μονάδα 
επιφάνειας (kWh m-2) σε κάθε σημείο της Ελληνικής επικράτειας. 

 

Υδροηλεκτρική Ενέργεια 

Η ηπειρωτική Ελλάδα, και κυρίως ο δυτικός κορμός της, κατέχει σημαντικό δυναμικό υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. 
Το μεγαλύτερο μέρος του υδάτινου δυναμικού βρίσκεται στη Δυτική – Βορειοδυτική Ελλάδα, όπου οι 
βροχοπτώσεις είναι άφθονες και υπάρχουν ποτάμια με μεγάλη παροχή και απότομες κλίσεις με αποτέλεσμα 
και οι περισσότεροι μικροί και μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί να είναι εγκατεστημένοι εκεί, κυρίως στη 
κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και δυτική Ελλάδα. 

Οι μεγαλύτεροι υδροηλεκτρικοί σταθμοί αξιοποιούν τα νερά του Αχελώου (σε τρεις φάσεις με τους σταθμούς 
των Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου), του παραπόταμου του Μέγδοβα (Ταυρωπού), του Αλιάκμονα (σε 
τρεις φάσεις με τους σταθμούς Πολυφύτου, Σφηκιά και Ασωμάτων), του Αράχθου (Πουρναρίου). 

Υπάρχουν ακόμη υδροηλεκτρικοί σταθμοί στον Λάδωνα στις πηγές του Αώου, στον Εδεσσαίο, στο Νέστο. 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια μπορεί να συμβάλει σημαντικά έτσι ώστε η Ελλάδα να φτάσει τους στόχους που 
έχει θέσει η Ευρωπαϊκή επιτροπή αναφορικά με το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. 

Στην μελέτη που ακολουθεί, παρουσιάζονται χάρτες υδροδυναμικού δυναμικού, εκτιμώμενων μέσων 
ετήσιων παροχών τμημάτων ποταμών.  

Οι παροχές αυτές εκτιμηθήκαν, κατόπιν υδροληψιών που έγιναν κατά μήκος της ροής των ποταμών σε 
διάφορα σημεία. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται οι κλίσεις του εδάφους καθώς και ισοϋψείς, βασικοί παράμετροι για την 
προκαταρκτική μελέτη σχεδιασμού ενός υδροηλεκτρικού, όπως και τμήματα οδικού δικτύου, τοπωνύμια και 
πόλεις. 
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4 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου), το γεωθερμικό 
δυναμικό όπου αναφέρονται δεδομένα όπως η παροχή και θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού. 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα.  

 

 

4.1 Αιολικό δυναμικό 
 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας.  

 
Διάγραμμα 1: Χάρτης μέσης ταχύτητας του ανέμου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης [1] 
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Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης απεικονίζει 
σε γενικές γραμμές, ένα εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η 
απόσταση αυτή θεωρείται ως ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας Α/Γ. Για περεταίρω 
εξαγωγή συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 

Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές ότι το θεωρητικό αιολικό δυναμικό επικεντρώνεται κυρίως στο 
νοτιοανατολικό τμήμα της περιφέρειας, με έμφαση κυρίως στο παραθαλάσσιο τμήμα ανατολικά της 
Αλεξανδρούπολης όπου οι μέσες ταχύτητες του ανέμου ξεπερνούν τα 7 m/s. 

 

 

4.2 Γεωθερμικό δυναμικό 
 

Στην ενότητα που ακολουθεί, γίνεται μια περιγραφή των σημαντικότερων γεωθερμικών πεδίων. Η 
παρουσίαση, αποτυπώνει μεταξύ άλλων συγκεκριμένα γεωθερμικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας ανά 
γεωθερμική λεκάνη όπως η έκταση του γεωθερμικού πεδίου, το βάθος του γεωθερμικού ταμιευτήρα, καθώς 
και τις μέσες ετήσιες παροχές και θερμοκρασίες του γεωθερμικού ρευστού. 

 

4.2.1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής ενότητας Σερρών στην παραμεθόρια περιοχή προς Βουλγαρία και 
στους πρόποδες του όρους Άγκιστρο εντοπίστηκε ένα γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας. 

Στην περιοχή Αγκίστρου εκτελέστηκαν 5 γεωτρήσεις έρευνας και 1 γεώτρηση έρευνας παραγωγής, που 
προσδιορίζουν τη στρωματογραφία, τη θερμοβαθμίδα και τα χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, ενώ η 
παραγωγική γεώτρηση μπορεί να αξιοποιηθεί αποδίδοντας ποσότητες ρευστών (παροχή = 80 m3/h). 

Το πεδίο παρουσιάζει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά : 

 Έκταση: 1,5km2 
 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα: 40-48οC 
 Βάθος ταμιευτήρα: 100 –300 μ. 
 Παροχή: 80 m3/h 

 

4.2.2 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής ενότητας Σερρών σε απόσταση 8km από την πόλη Σιδηροκάστρου 
εντοπίστηκε ένα γεωθερμικό πεδίο (βεβαιωμένο και πιθανό) χαμηλής ενθαλπίας. 
Στην περιοχή του Σιδηροκάστρου εκτελέστηκαν 16 γεωτρήσεις έρευνας και 4 γεωτρήσεις έρευνας – 
παραγωγής, που προσδιορίζουν την κατανομή των θερμοκρασιών με το βάθος, τη στρωματογραφική 
κατανομή των πετρωμάτων και τα χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, ενώ μερικές εξ’ αυτών μπορούν (με 
κάποιες προϋποθέσεις) να τεθούν προς εκμετάλλευση με ικανή ποσότητα γεωθερμικών ρευστών για 
ενεργειακές χρήσεις. 
Το βεβαιωμένο πεδίο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Έκταση περιοχής : 4 km2 
 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα: 40- 75οC  
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 Βάθος ταμιευτήρα: 30-500m. 
 Παροχή: 200 m3/h . 

Το πιθανό πεδίο έχει έκταση 11 km2 

 

4.2.3 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ XAMHΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στην περιοχή Λιθότοπου-Ηράκλειας (Λ. Κερκίνη) της Περιφερειακής ενότητας Σερρών, που βρίσκεται στο ΒΔ 
τμήμα του τεκτονικού βυθίσματος του Στρυμόνα, έχει εντοπιστεί γεωθερμική περιοχή. 

Στην περιοχή αυτή εκτελέσθηκαν 10 γεωτρήσεις έρευνας και 1 γεώτρηση έρευνας – παραγωγής που 
προσδιορίζουν τη στρωματογραφία, τη θερμοβαθμίδα και τα χαρακτηριστικά της γεωθερμικής αυτής 
περιοχής χωρίς να έχουν εκτιμηθεί τα θερμοενεργειακά χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα. 

Το πιθανό αυτό πεδίο παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Έκταση: ~ 45km2 
 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα: 40- 62οC  
 Βάθος ταμιευτήρα: 300 – 450 μ και άνω. 

 

4.2.4 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής ενότητας Σερρών, στην ιζηματογενή λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα, 
αναπτύσσεται ένα από τα πιο σημαντικά γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας της χώρας. Στην περιοχή των 
Θερμών Νιγρίτας εκτελέστηκαν 4 γεωτρήσεις έρευνας και 8 γεωτρήσεις έρευνας – παραγωγής, που 
προσδιορίζουν την κατανομή των θερμοκρασιών με το βάθος, τη στρωματογραφική κατανομή των 
πετρωμάτων και τα χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, ενώ μερικές εξ’ αυτών μπορούν (με κάποιες 
προϋποθέσεις) να τεθούν προς εκμετάλλευση με σημαντική ποσότητα γεωθερμικών ρευστών για 
ενεργειακές χρήσεις. 

Το βεβαιωμένο πεδίο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά : 

 Έκταση: 10km2 
 Θερμοκρασίες γεωθερμικού ταμιευτήρα: 40-64οC 
 Βάθος ταμιευτήρα: 70-500 μ. 
 Παροχή: ~ 1.000 m3/h 

 

4.2.5 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Η περιοχή ανατολικά της Αλεξανδρούπολης και δυτικά της Τριτογενούς λεκάνης του Έβρου παρουσιάζει 
έντονη τεκτονική με σημαντική ανάπτυξη τριτογενούς ηφαιστειότητας. Αναπτύσσεται ένα σημαντικό 
γεωθερμικό πεδίο που φιλοξενεί γεωθερμικά ρευστά θερμοκρασίας 30-95οC και εκτείνεται σε απόσταση 14 
km ανατολικά της Αλεξανδρούπολης και 1 km ΒΑ του οικισμού Αρίστηνου. 

Από τα στοιχεία που προέκυψαν από τη γεωθερμική έρευνα προσδιορίστηκε μία περιοχή πιθανού 
γεωθερμικού πεδίου 50 Km2    και ένα βεβαιωμένο πεδίο με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 έκταση 20 km2 
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 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 30 - 90οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα: 150 – 450 m. 
 Παροχή: 200 m3/h . 

Το πιθανό πεδίο έχει έκταση 50 Km2 

 

4.2.6 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΑΠΠΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Η περιοχή ενδιαφέροντος αποτελεί μια υπολεκάνη που εκτείνεται από το χωριό Σάππες μέχρι νότια στη 
Συκοράχη και την Κροβύλη. Από την ερευνητική δραστηριότητα διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα των 
γεωθερμικών ρευστών είναι ικανοποιητική δίχως να δημιουργεί προβλήματα διάβρωσης και καθαλάτωσης 
ώστε να διευκολύνει πάρα πολύ την άμεση αξιοποίησή της στη θέρμανση και κλιματισμό χώρων. 

Οριοθετήθηκε περιοχή πιθανού γεωθερμικού πεδίου έκτασης 51 km2 και δύο περιοχές βέβαιων πεδίων στην 
περιοχή Σαππών έκτασης 3 Km2 και Κροβύλης έκτασης 6 km2 : 

 Θερμοκρασία ελάχιστη 30οC και μέγιστη 40οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα από 50 – 380 m. 
 Παροχή: Υπολογίζεται στο βεβαιωμένο χώρο περί τα 100 m3/h. 

 

4.2.7 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Το υπόψη πεδίο γεωγραφικά τοποθετείται βόρεια της λίμνης Μητρικού. Η όλη περιοχή με βάση την τεκτονική 
και στρωματογραφική εξέλιξη χαρακτηρίζεται από υψηλή ροή θερμότητας. Με την έρευνα του ΙΓΜΕ 
αναλύθηκε αφ΄ ενός η στρωματογραφική ακολουθία και αφ’ ετέρου επαληθεύτηκε το γεωθερμικό μοντέλο 
που συντάχτηκε σύμφωνα με τις προϋπάρχουσες εργασίες. 

Οριοθετήθηκε χώρος βέβαιων γεωθερμικών αποθεμάτων που καταλαμβάνει έκταση 7km2 και το πιθανό 
πεδίο εξαπλώνεται σε έκταση 170 km2 . 

Το βεβαιωμένο πεδίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Έκταση 7km2 
 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 30- 40οC. 
 Βάθος ταμιευτήρα: 350 – 500 m. 

 

4.2.8 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στα διοικητικά όρια της επαρχίας της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης, στην πεδινή έως λοφώδη έκταση 
δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας και βόρεια του όρμου Πόρτο Λάγος, αναπτύσσεται το γεωθερμικό πεδίο Ν. 
Κεσσάνης. Περιλαμβάνει τις αναβλύσεις των θερμών πηγών "Λουτρών Γενισέας" και αποτελεί το πιο 
μελετημένο γεωθερμικό πεδίο της χώρας. Για την έρευνα και μελέτη του διανοίχτηκαν 25 γεωτρήσεις 
έρευνας και 5 γεωτρήσεις μεγάλης διαμέτρου και προσδιορίστηκε περιοχή βεβαιωμένου γεωθερμικού 
δυναμικού έκτασης 25 Km2 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 40 - 83οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα 160 - 500m. 
 Παροχή: >300 m3/h . 
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4.2.9 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ Ν. ΕΡΑΣΜΙΟΥ – ΜΑΓΓΑΝΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Η γεωθερμική περιοχή Ν. Ερασμίου – Μαγγάνων βρίσκεται στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας 
Ξάνθης και εντοπίζεται εντός της Τριτογενούς ταφρογενούς λεκάνης Ξάνθης – Κομοτηνής. Εκτείνεται από τα 
ανατολικά του οικισμού Μάγγανα έως την παλαιά κοίτη του ποταμού Νέστου, νότια ως την παραλιακή ζώνη 
και βόρεια ως το Εύλαλο. 

Στην περιοχή του Ν. Ερασμίου – Μαγγάνων εκτελέστηκαν γεωτρήσεις έρευνας και 5 γεωτρήσεις έρευνας – 
παραγωγής, που περιχάραξαν ένα πιθανό και ένα βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο. Ακόμη προσδιόρισαν την 
κατανομή των θερμοκρασιών με το βάθος, τη στρωματογραφική κατανομή των πετρωμάτων και τα 
χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα. 

Το βεβαιωμένο πεδίο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Έκταση περιοχής ενδιαφέροντος: 16 km2 
 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα: 27- 68οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα: 350-500m. 
 Παροχή: 250 m3/h . 

Το πιθανό πεδίο έχει έκταση 24 km2 

 

4.2.10 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Η περιοχή του γεωθερμικού ενδιαφέροντος στο Δέλτα του Νέστου ανήκει γεωτεκτονικά στη ζώνη της 
Ροδόπης και διοικητικά της περιφερειακής ενότητας Καβάλας. Η γεωθερμική έρευνα στην περιοχή 
προσδιόρισε ένα τεράστιο χώρο και απέδειξε με την εκτέλεση ερευνητικών και παραγωγικών γεωτρήσεων 
την ύπαρξη στην περιοχή υψηλών θερμοκρασιών και μεγάλης γεωθερμικής βαθμίδας. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων που προέκυψαν από την έρευνα περιχαράχθηκε χώρος με βέβαιο και 
πιθανό γεωθερμικό πεδίο. 

Το βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 
 ‘Έκταση 14 km2 
 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 65 - 70οC  
 Βάθος ταμιευτήρα : 650 m. 
 Παροχή: 300 m3/h . 

 

4.2.11 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας Καβάλας και σε απόσταση 41 km ΝΔ της Καβάλας και 
Ανατολικά των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα εντοπίστηκε ένα γεωθερμικό πεδίο (βεβαιωμένο) χαμηλής 
και ενδεχομένως και μέσης ενθαλπίας. 

Στην περιοχή Ακροποτάμου εκτελέστηκαν 5 γεωτρήσεις έρευνας-παραγωγής, που προσδιορίζουν τη 
στρωματογραφία, την κατανομή της θερμοκρασίας με το βάθος (γεωθερμική βαθμίδα), τη μεταβολή της 
αγωγιμότητας του νερού με το βάθος και τα χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, ενώ μερικές εξ’ αυτών μπορούν 
να τεθούν προς εκμετάλλευση με ικανή ποσότητα γεωθερμικών ρευστών για ενεργειακές χρήσεις. 

Το βεβαιωμένο πεδίο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 
 Έκταση περιοχής: 6,9 km2 



  Οκτώβριος, 2019 
 

Σελ. | 5  
 

 Βάθος ταμιευτήρα 
 Ρηχός ταμιευτήρας: 100 - 185 m 
 Βαθύς ταμιευτήρας: 240 - 515 m 
 Θερμοκρασία γεωθερμικών ταμιευτήρων: 45 - 90oC 
 Παροχή: 415 m3/h [2] 

 
 

4.3 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Η ενότητα που ακολουθεί περιγράφει αφενός μεν, την συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον 
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς 
και την παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις 
ποσότητες υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες 
επεξεργασίας διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στις παραγωγές δασικών προϊόντων ανά δασαρχείο.  

 

4.3.1 Κατανομή των καλλιεργειών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

Σχετικά με την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 

Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 
υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι σημαντικές είναι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις σε βαμβάκι, σιτηρά 
(σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτος και βρώμη) και σε κτηνοτροφικά φυτά. Έντονη είναι η καλλιέργεια σε 
βιομηχανικά φυτά (βαμβάκι, καπνός, ζαχαρότευτλα), ενώ υπάρχουν και εκτάσεις καλλιέργειας αρωματικών, 
ανθοκομικών και λοιπών φυτών.  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

 

Πίνακας 1: Kατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη για το 2017 [3] 

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 572.801 
καλλιέργεια κριθαριού 104.080 
καλλιέργεια βρώμης 13.675 
καλλιέργεια καλαμποκιού 330.108 
καλλιέργεια ρυζιού 19.716 
καλλιέργεια καπνού 74.857 
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Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια βαμβακιού 723.639 
καλλιέργεια ηλιάνθου 102.969 
καλλιέργεια ζαχαρότευτλου 17.387 
καλλιέργεια σόγιας 12.534 
καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 3.474 
καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 337 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 1.212 
καλλιέργεια φασολακίου θερμοκηπίου 7.314 
καλλιέργεια λεμονιάς 43 
καλλιέργεια πορτοκαλιάς 200 
καλλιέργεια μανταρινιάς 105 
καλλιέργεια αχλαδιάς 1.354 
καλλιέργεια μηλιάς 2.560 
καλλιέργεια βερικοκιάς 2.182 
καλλιέργεια ροδακινιάς 1.632 
καλλιέργεια κερασιάς 6.554 
καλλιέργεια δαμασκηνιάς 551 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 11.866 
καλλιέργεια καρυδιάς 11.776 
καλλιέργεια λεπτοκαρυάς (φουντουκιάς) 630 
καλλιέργεια καστανιάς 681 
καλλιέργεια βυσσινιάς 111 
καλλιέργεια κυδωνιάς 247 
καλλιέργεια φυστικιάς 29 
καλλιέργεια ακτινιδίου 17.709 
καλλιέργεια κορόμηλου 93 
καλλιέργεια μουριάς 6.039 
καλλιέργεια ροδιάς 5.951 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 3.060.251 
καλλιέργεια αμπέλου 59.231 
καλλιέργεια ελαιοκράμβης 11.522 
καλλιέργεια ηλιάνθου 431.927 
καλλιέργεια σόγιας 24.055 

 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης διαθέτει αναλογικά, μια σημαντική κτηνοτροφία που 
περιλαμβάνει αρκετά αγροτικά ζώα. Ενδεικτικά αναφέρονται : 
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Πίνακας 2: Kατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
κατά είδος βιομηχανικής δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / Δραστηριότητας  Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες 
ποσότητες σε τόνους ή 
αριθμό ζώων 
 

ορυζόμυλος εισερχόμενο ρύζι 300 
εκκοκκιστήριο σύσπορο βαμβάκι 56.099 
πυρηνελαιουργείο Ελαιοπυρήνας 100 
βιομηχανία ξύλου-πριονιστήρια Επεξεργασθείσα ξυλεία 50.000 
ελαιοτριβείο  Ελαιόκαρπος 12.484 
ιχθυοτροφείο αριθμός ψαριών 120.000 
Ορνιθοειδή αριθμός Ορνιθοειδών 358.936 
Βοοειδή αριθμός βοοειδών 107.945 
χοιροτροφείο αριθμός χοίρων 39.641 
μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός αιγοπροβάτων 910.729 

τυροκομείο εισερχόμενο γάλα 94.899 
  

4.3.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης σε μορφή φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών 
και αποβλήτων εργοστασίων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  

Πίνακας 3: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

άχυρο σιταριού 143.200 50.120 
άχυρο κριθαριού 47.044 16.465 
άχυρο βρώμης 1.709 598 
στελέχη καλαμποκιού 171.656 77.245 
άχυρο ρυζιού 2.464 863 
υπολείμματα καπνών 10.705 3.747 
στέλεχος βαμβακιού 363.267 127.143 
υπολείμματα ηλίανθου 15.548 5.442 
βαγάσση ζαχαρότευτλου 39.991 13.997 
υπολείμματα σόγιας 2.507 1.253 
υπολείμματα ντομάτας 
θερμοκηπίου 

34.742 17.371 

υπολείμματα αγγουριού 
θερμοκηπίου 

3.366 1.683 
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Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

υπολείμματα κολοκυθιών 
θερμοκηπίου 

12.115 6.058 

υπολείμματα φασολιών 
θερμοκηπίου 

73.138 36.569 

κλαδοδέματα λεμονιάς 26 13 
κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 148 74 
κλαδοδέματα μανταρινιάς 100 50 
κλαδοδέματα αχλαδιάς 677 339 
κλαδοδέματα μηλιάς 1.336 668 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 1.360 680 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 1.110 222 
κλαδοδέματα κερασιάς 8.192 1.638 
κλαδοδέματα δαμασκηνιάς 275 138 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 7.369 3.684 
κλαδοδέματα καρυδιάς 5.888 2.944 
κλαδοδέματα λεπτοκαρυάς 
(φουντουκιάς) 

315 158 

κλαδοδέματα καστανιάς  341 170 
κλαδοδέματα βυσσινιάς 55 28 
κλαδοδέματα κυδωνιάς 124 62 
κλαδοδέματα φυστικάς 14 7 
κλαδοδέματα ακτινιδιάς 8.854 4.427 
κλαδοδέματα κορομηλιάς 46 23 
κλαδοδέματα μουριάς 3.019 1.510 
κλαδοδέματα ροδιάς 2.976 1.488 
κλαδοδέματα ελιάς  45.904 9.181 
κληματίδες 29.438 14.719 

 

Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Αντίστοιχα, είναι προφανές ότι μια μεγάλη ποσότητα κοπριάς ως υδαρή βιομάζα παράγεται ως υποπροϊόν 
των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αναφορικά με τον δευτερογενή 
τομέα. 

Πολλά από τα προϊόντα αυτά έχουν βιολογική προέλευση και αποτελούν βιομάζα που μπορεί να αξιοποιηθεί 
με διάφορους τρόπους. Οι μονάδες που παράγουν σημαντικές ποσότητες κοπριάς κάθε έτος, μπορούν μέσω 
αναερόβιας ζύμωσης να παράγουν βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας 

Πίνακας 4: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας δευτερογενή τομέα για το 2017 στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης [5] 

Κατηγορία 
βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού σε 
τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού σε 
τόνους 

φλοιός ρυζιού 50 48 
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Κατηγορία 
βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού σε 
τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού σε 
τόνους 

υπολείμματα 
εκκοκιστηρίου 

5.610 2.244 

πυρηνόξυλο 50 10 
πριονίδι 5.000 4.500 
ελαιοπυρήνας  6.242 2.497 
επιπλέουσα ιλύς 13.793 6.897 
 κοπριά 
Ορνιθοειδών 

1.795 1.615 

 κοπριά βοοειδών 5.397 4.858 
υγρή κοπριά 
χοίρων 

396 377 

στερεή κοπριά 
χοίρων 
ημίρευστη κοπριά 
χοίρων 
στερεή κοπριά 
αιγοπροβάτων 

2.732 2.732 

συμπυκνωμένος 
ορός γάλακτος 

13.180 11.862 

τυρόγαλο (μετά 
από τυρί 
τυρογάλακτος) 

3.321 2.657 

επιστροφές/ 
απώλειες 

1.898 1.708 

υγρά έκπλυσης 4.745 4.270 

 
Η βιομάζα δασικής προέλευσης αφορά τα προϊόντα καλλιέργειας (αραιώσεων) και καθαρισμού των δασών, 
τα υπολείμματα των υλοτομιών και τα υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου στο δάσος.  

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης διαθέτει σημαντικές ποσότητες που υλοτομούνται και 
παράγουν χρήσιμη ξυλεία. Από τα υλοτομούμενα είδη ένα ποσοστό απολαμβάνεται ως χρήσιμη ξυλεία 
(περίπου το 50%) ένα μικρό ποσοστό από το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για καυσόξυλα και το υπόλοιπο 
παραμένει στο δάσος όπου αποσυντίθεται. 

Πίνακας 5: Παραγωγή δασικών προϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης [6]  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 

Παραγωγή δασικών προϊόντων 
με αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

Ελάτη 0,00 
Ερυθρελάτη   
Πεύκη   
Οξυά 5.286,43 
Δρυς 6.292,65 
Λεύκη   
Καστανιά   
Λοιπά είδη 1.258,50 
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  12.838 

Παραγωγή δασικών προϊόντων 
με μίσθωση λήμματος 

Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

Ελάτη   
Ερυθρελάτη   
Πεύκη 195,00 
Οξυά 2.874,74 
Δρυς 10.170,16 
Λεύκη 4.810,56 
Καστανιά   
Λοιπά είδη 813,27 
  18.864 

Παραγωγή δασικών προϊόντων 
από τους ΑΔΣ (αρθ. 74 Ν. 1541/85 
Π.Δ. 126/86) από Δημόσια Δάση 

Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

Ελάτη   
Ερυθρελάτη   
Πεύκη   
Οξυά 42.272,08 
Δρυς 103.380,42 
Λεύκη   
Καστανιά 30,15 
Λοιπά είδη 5.528,69 
  151.211 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017 Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ελάτη   
Ερυθρελάτη   
Πεύκη   
Οξυά 1.100 
Δρυς 2.319 
Λεύκη   
Καστανιά   
Λοιπά είδη 26.533 
ΣΥΝΟΛΟ 29.951 

 
 

4.4 Ηλιακό δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 

Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας. 
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Διάγραμμα 2: Χάρτες καταγραφής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης [7] [8] 
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Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Σύμφωνα με τους χάρτες, αναλογικά μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό, παρουσιάζεται κυρίως στα νότια τμήματα 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 

Στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης (περιοχές Αβδήρων & Πόρτο Λαγός (> 1.500 KWh/m2/έτος), όπως και 
στα νότια τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων Ροδόπης και Δράμας (Δράμα- Δοξάτο). 

Στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, υψηλό δυναμικό παρουσιάζει η Θάσος. Αντίθετα, χαμηλό ηλιακό 
δυναμικό καταγράφεται στην περιφερειακή ενότητα Έβρου με μόνη εξαίρεση το νησιωτικό του τμήμα 
(Σαμοθράκη). 
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5 Περιφέρεια Αττικής 
 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Αττικής. 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου). 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα. 

2.1 Αιολικό δυναμικό 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας.  

 

 
Διάγραμμα 3: Χάρτης μέσης ταχύτητας του ανέμου στην Περιφέρεια Αττικής [1] 

Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της Περιφέρειας Αττικής απεικονίζει σε γενικές γραμμές, ένα 
εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η απόσταση αυτή θεωρείται ως 
ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας ανεμογεννήτριας. Για περεταίρω εξαγωγή 
συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 
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 Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές, ότι το θεωρητικό αιολικό δυναμικό επικεντρώνεται κυρίως στο 
ανατολικά-νοτιοανατολικά τμήματα της περιφέρειας, με έμφαση κυρίως τα παραθαλάσσια τμήματα όπου οι 
μέσες ταχύτητες του ανέμου ξεπερνούν τα 7 m/s. 

 

 

5.1 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Η ενότητα που ακολουθεί περιγράφει αφενός μεν, την συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον 
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς 
και την παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις 
ποσότητες υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες 
επεξεργασίας διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στις παραγωγές δασικών προϊόντων ανά δασαρχείο.  

 

5.1.1 Κατανομή των καλλιεργειών της Περιφέρειας Αττικής 

Σχετικά με την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 

 Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 
υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι στην Περιφέρεια Αττικής καλλιεργούνται ελιές, σιτηρά, και 
σημαντικές ποσότητες εσπεριδοειδών.  

Σημαντικές είναι επίσης και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπελιών.  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με 
την ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009, σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

Πίνακας 6: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων για το 2017 στην Περιφέρεια Αττικής [3] 

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 25.855 
καλλιέργεια κριθαριού 8.054 
καλλιέργεια βρώμης 7.530 
καλλιέργεια καλαμποκιού 398 
καλλιέργεια βαμβακιού 9.930 
καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 1.427 
καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 975 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 1.100 
καλλιέργεια φασολακιών θερμοκηπίου 557 
καλλιέργεια λεμονιάς 4.440 
καλλιέργεια πορτοκαλιάς 1.080 
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Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια μανταρινιάς 1.320 
καλλιέργεια αχλαδιάς 56 
καλλιέργεια μηλιάς 15 
καλλιέργεια βερικοκιάς 70 
καλλιέργεια ροδακινιάς 19 
καλλιέργεια κερασιάς 57 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 330 
καλλιέργεια καρυδιάς 148 
καλλιέργεια λεπτοκαρυάς (φουντουκιάς) 16 
καλλιέργεια κυδωνιάς 10 
καλλιέργεια φιστικιάς 12.000 
καλλιέργεια αβοκάντο 10 
καλλιέργεια grapefruit 20 
καλλιέργεια μουριάς 19 
καλλιέργεια ροδιάς 280 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 2.733.793 
καλλιέργεια αμπέλου 56.476 

 
Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει αναλογικά, μια σημαντική κτηνοτροφία που περιλαμβάνει αρκετά αγροτικά 
ζώα. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως παρουσιάζεται, είναι ο κλάδος της ορνιθοτροφίας. Ενδεικτικά 
αναφέρονται : 

Πίνακας 7: Κατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Αττικής κατά είδος βιομηχανικής 
δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / Δραστηριότητας  Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες 
ποσότητες σε τόνους ή 
αριθμό ζώων 

βιομηχανία ξύλου-πριονιστήρια Επεξεργασθείσα ξυλεία 5.000 
ελαιοτριβείο  Ελαιόκαρπος 18.614 
Ορνιθοειδή αριθμός Ορνιθοειδών 5.903.126 
Βοοειδή αριθμός βοοειδών 3.589 
χοιροτροφείο αριθμός χοίρων 3.812 
μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός αιγοπροβάτων 123.032 
τυροκομείο εισερχόμενο γάλα 220.559 

 

5.1.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην Περιφέρεια Αττικής σε μορφή φυτικών 
υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών και αποβλήτων εργοστασίων 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  
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Πίνακας 8: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην Περιφέρεια Αττικής [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής Βιομάζας Ποσότητα 
Θεωρητικού 
Δυναμικού σε 
τόνους 

Ποσότητα 
Διαθέσιμου 
Δυναμικού σε τόνους 

άχυρο σιταριού 6.464 2.262 
άχυρο κριθαριού 3.641 1.274 
άχυρο βρώμης 941 329 
στελέχη καλαμποκιού 207 93 
στέλεχος βαμβακιού 4.985 1.745 
υπολείμματα ντομάτας θερμοκηπίου 14.265 7.133 
υπολείμματα αγγουριού θερμοκηπίου 9.754 4.877 
υπολείμματα κολοκυθιών θερμοκηπίου 10.997 5.499 
υπολείμματα φασολιών θερμοκηπίου 5.573 2.787 
κλαδοδέματα λεμονιάς 2.762 1.381 
κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 800 400 
κλαδοδέματα μανταρινιάς 1.247 624 
κλαδοδέματα αχλαδιάς 28 14 
κλαδοδέματα μηλιάς 8 4 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 44 22 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 13 3 
κλαδοδέματα κερασιάς 72 14 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 205 102 
κλαδοδέματα καρυδιάς 74 37 
κλαδοδέματα λεπτοκαρυάς (φουντουκιάς) 8 4 
κλαδοδέματα καστανιάς  4 2 
κλαδοδέματα κυδωνιάς 5 3 
κλαδοδέματα φυστικάς 6.000 3.000 
κλαδοδέματα χαρουπιάς ήμερης 1 1 
κλαδοδέματα ακτινιδιάς 1 0 
κλαδοδέματα αβοκάντο 5 2 
κλαδοδέματα μπανανιάς 2 1 
κλαδοδέματα grapefruit 10 5 
κλαδοδέματα μουριάς 9 5 
κλαδοδέματα ροδιάς 140 70 
κλαδοδέματα ελιάς  41.007 8.201 
κληματίδες 28.068 14.034 

 
Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Αντίστοιχα, είναι προφανές ότι μια αξιόλογη ποσότητα κοπριάς αποτέλεσμα των μεγάλων ορνιθοτροφικών 
μονάδων που υπάρχουν (π.χ. Μέγαρα) ως υδαρή βιομάζα παράγεται ως υποπροϊόν των οικονομικών 
δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τον δευτερογενή τομέα. 
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Πολλά από τα προϊόντα αυτά έχουν βιολογική προέλευση και αποτελούν βιομάζα που μπορεί να αξιοποιηθεί 
με διάφορους τρόπους. 

Οι μονάδες που παράγουν σημαντικές ποσότητες κοπριάς κάθε έτος μπορούν μέσω αναερόβιας ζύμωσης να 
παράγουν βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας 

Πίνακας 9: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια Αττικής 
[5] 

Κατηγορία βιομάζας Ποσότητα Θεωρητικού 
Δυναμικού σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου 
Δυναμικού σε τόνους 

πριονίδι 500 450 
ελαιοπυρήνας  9.307 3.723 
 κοπριά Ορνιθοειδών 29.516 26.564 
 κοπριά βοοειδών 179 162 
κοπριά χοίρων 38 36 

στερεή κοπριά αιγοπροβάτων 369 369 

συμπυκνωμένος ορός γάλακτος 30.633 (m3) 27.570 (m3) 
τυρόγαλο (μετά από τυρί τυρογάλακτος) 7.720 6.176  
επιστροφές/ απώλειες 4.411 (m3) 3.970 (m3) 
υγρά έκπλυσης 11.028 (m3) 9.925 (m3)    
   
 

  

 
Η βιομάζα δασικής προέλευσης αφορά τα προϊόντα καλλιέργειας (αραιώσεων) και καθαρισμού των δασών, 
τα υπολείμματα των υλοτομιών και τα υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου στο δάσος.  

Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει αμελητέες ποσότητες που υλοτομούνται και παράγουν χρήσιμη ξυλεία. Από 
τα υλοτομούμενα είδη ένα ποσοστό απολαμβάνεται ως χρήσιμη ξυλεία (περίπου το 50%) ένα μικρό ποσοστό 
από το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για καυσόξυλα και το υπόλοιπο παραμένει στο δάσος όπου αποσυντίθεται. 

Πίνακας 10: Παραγωγή δασικών προϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Αττικής [6] 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους 
ΑΔΣ (αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από 
Δημόσια Δάση 

Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

Πεύκη 85 
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5.2 Ηλιακό Δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 

Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας. 

 

 
Διάγραμμα 4: Καταγραφή ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην Περιφέρεια Αττικής [7] [8] 
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Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System 
(PVGIS)https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html  

Σύμφωνα με τους χάρτες, αναλογικά μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό, παρουσιάζεται κυρίως στα νότια τμήματα 
της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στο νησιωτικό τμήμα του νομού (Αίγινα, Ύδρα Κύθηρα). 
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6 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου), το γεωθερμικό 
δυναμικό όπου αναφέρονται δεδομένα όπως η παροχή και θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού. 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα. 

 

 

6.1 Αιολικό δυναμικό 
 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας.  

 
Διάγραμμα 5: Χάρτης μέσης ταχύτητας του ανέμου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (m/s) [1] 
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Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου απεικονίζει σε γενικές γραμμές, 
ένα εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η απόσταση αυτή θεωρείται 
ως ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας ανεμογεννήτριας. Για περεταίρω εξαγωγή 
συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 

 Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές, ότι το θεωρητικό αιολικό δυναμικό επικεντρώνεται κυρίως στο 
δυτικό τμήμα της Λέσβου, καθώς και στο νησί της Σάμου με υψηλές μέσες ταχύτητες στο δυτικό τμήμα του 
νησιού, όπου οι μέσες ταχύτητες του ανέμου ξεπερνούν τα 8 m/s. 

 

 

6.2 Γεωθερμικό δυναμικό 
 

Στην ενότητα που ακολουθεί, γίνεται μια περιγραφή των σημαντικότερων γεωθερμικών πεδίων. Η 
παρουσίαση, αποτυπώνει μεταξύ άλλων συγκεκριμένα γεωθερμικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας ανά 
γεωθερμική λεκάνη όπως , η έκταση του γεωθερμικού πεδίου, το βάθος του γεωθερμικού ταμιευτήρα, καθώς 
και τις μέσες ετήσιες παροχές και θερμοκρασίες του γεωθερμικού ρευστού. 

 

6.2.1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΑΡΓΕΝΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στο Βόρειο τμήμα της νήσου Λέσβου βρίσκεται η περιοχή της Αργένου στην οποία υπάρχουν θερμές 
εκδηλώσεις υπό μορφή πηγών, θερμοκρασίας 86οC. 

Από την ερευνητική γεωτρητική δραστηριότητα εντοπίστηκε σε μικρό βάθος αρκετά μεγάλη ποσότητα 
γεωθερμικών ρευστών και περιχαράχθηκε περιοχή πιθανού και βέβαιου γεωθερμικού πεδίου. 

Το βεβαιωμένο πεδίο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 ΄Έκταση βέβαιου γεωθερμικού πεδίου 1 km2 
 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 90οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα : έως 150m. 
 Παροχή: 300 km3/h. 

Το πιθανό πεδίο αναπτύσσεται σε έκταση 3 km2 

 

6.2.2 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΣΤΥΨΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Η περιοχή της Στύψης είναι μία από τις γεωθερμικά ενδιαφέρουσες περιοχές της Ν. Λέσβου και βρίσκεται 
στο βόρειο μέρος του νησιού. 

Από υδρογεωτρήσεις που έχουν γίνει στη περιοχή και από ερευνητικές γεωτρήσεις θερμοβαθμίδας που 
έκανε το ΙΓΜΕ, προέκυψαν σημαντικά γεωθερμικά στοιχεία που προσδιορίζουν την ύπαρξη γεωθερμικού 
ενδιαφέροντος στη περιοχή. 

Από την αξιολόγηση των στοιχείων προσδιορίστηκε πιθανό γεωθερμικό πεδίο με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 ΄Έκταση 20 km2 
 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα ~ 90οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα: 150 – 220 m. 
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6.2.3 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Η περιφερειακή ενότητα Λέσβου παρουσιάζει σημαντικό γεωθερμικό ενδιαφέρον λόγω της ύπαρξης 
μεγάλου αριθμού θερμών εκδηλώσεων υπό μορφή πηγών. 

Μία και ενδιαφέρουσες περιοχές είναι και η περιοχή Πολυχνίτου – Λισβορίου όπου μετρήθηκαν 
θερμοκρασίες σε πηγές που φθάνουν τους 87οC. 

Στην περιοχή εκτελέστηκαν πλήθος ερευνητικών και παραγωγικών γεωτρήσεων από το ΙΓΜΕ από τις οποίες 
εντοπίστηκε βέβαιο γεωθερμικό πεδίο με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 30 - 90ο C. 

 Έκταση 10 km2 
 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 65- 95οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα: 50 – 200 m. 
 Παροχή: 300 m3/h . 

 

6.2.4 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΝΕΝΗΤΩΝ ΧΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στο νότιο μέρος του νησιού (περιοχή Νενήτων) εκτελέστηκαν 8 ερευνητικές γεωτρήσεις μικρής διαμέτρου με 
τις οποίες εντοπίστηκε η περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος εκτάσεως 24 Km2 με θερμοκρασίες που 
κυμαίνονται από 36 μέχρι 82οC. 

Από τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών και την εκτέλεση μιας γεώτρησης μεγάλης διαμέτρου 
διαπιστώθηκε περιοχή βεβαιωμένου γεωθερμικού δυναμικού εκτάσεως 5 Km2 με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 78- 82οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα: 300 – 500 m. [2] 

 

 

6.3 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Στην επομένη ενότητα περιγράφετε αφενός μεν, την συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον 
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς 
και την παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις 
ποσότητες υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες 
επεξεργασίας διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

 

6.3.1 Κατανομή των καλλιεργειών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Σχετικά με την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 

Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 
υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
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επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλλιεργούνται εκτός από 
σιτηρά, και σημαντικές ποσότητες εσπεριδοειδών όπως και κάποιων δέντρων, όπως μηλιά και καστανιά.  

Σημαντικές είναι επίσης και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ελιάς, καθώς και των αμπελιών.  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Α και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με την 
ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

Πίνακας 11: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων για το 2017 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου [3] 

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 13.241 
καλλιέργεια κριθαριού 63.233 
καλλιέργεια βρώμης 17.373 
καλλιέργεια καλαμποκιού 644 
καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 1.097 
καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 332 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 373 
καλλιέργεια φασολακίου θερμοκηπίου 397 
καλλιέργεια λεμονιάς 431 
καλλιέργεια πορτοκαλιάς 3.935 
καλλιέργεια μανταρινιάς 1.205 
καλλιέργεια αχλαδιάς 1.062 
καλλιέργεια μηλιάς 1.251 
καλλιέργεια βερικοκιάς 321 
καλλιέργεια ροδακινιάς 456 
καλλιέργεια κερασιάς 727 
καλλιέργεια δαμασκηνιάς 59 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 1.562 
καλλιέργεια καρυδιάς 939 
καλλιέργεια καστανιάς 8.033 
καλλιέργεια βυσσινιάς 154 
καλλιέργεια κυδωνιάς 245 
καλλιέργεια φυστικιάς 52 
καλλιέργεια χαρουπιάς  20 
καλλιέργεια κορόμηλου 902 
καλλιέργεια grapefruit 27 
καλλιέργεια ροδιάς 229 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 10.885.290 
καλλιέργεια αμπέλου 27.807 
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Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαθέτει αναλογικά, μια σημαντική κτηνοτροφία που περιλαμβάνει αρκετά 
αγροτικά ζώα. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως παρουσιάζεται, είναι ο κλάδος της εκτροφής αιγοπροβάτων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται : 

Πίνακας 12: Κατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά είδος 
βιομηχανικής δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες σε τόνους ή αριθμό 
ζώων 

πυρηνελαιουργείο Ελαιοπυρήνα
ς 

25.981 

ελαιοτριβείο  Ελαιόκαρπος 82.305 
Ορνιθοειδή αριθμός 

Ορνιθοειδών 
14.602 

Βοοειδή αριθμός 
βοοειδών 

7.648 

χοιροτροφείο 
 

αριθμός 
χοίρων 
 

919 
 
 

μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός 
αιγοπροβάτω
ν 

570.163 

τυροκομείο 
 

εισερχόμενο 
γάλα 
 

39.071 
 
 
 
 

 
 

6.3.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε μορφή 
φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών και αποβλήτων 
εργοστασίων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  

Πίνακας 13: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 
 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

άχυρο σιταριού 3.310 1.159 
άχυρο κριθαριού 28.581 10.004 
άχυρο βρώμης 2.172 760 
στελέχη καλαμποκιού 335 151 
υπολείμματα ντομάτας 
θερμοκηπίου 

10.968 5.484 

υπολείμματα αγγουριού 
θερμοκηπίου 

3.320 1.660 
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Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 
 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

υπολείμματα κολοκυθιών 
θερμοκηπίου 

3.727 1.864 

υπολείμματα φασολιών 
θερμοκηπίου 

3.966 1.983 

κλαδοδέματα λεμονιάς 268 134 
κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 2.916 1.458 
κλαδοδέματα μανταρινιάς 1.138 569 
κλαδοδέματα αχλαδιάς 531 266 
κλαδοδέματα μηλιάς 653 327 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 200 100 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 310 62 
κλαδοδέματα κερασιάς 909 182 
κλαδοδέματα δαμασκηνιάς 30 15 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 970 485 
κλαδοδέματα καρυδιάς 469 235 
κλαδοδέματα καστανιάς  4.017 2.008 
κλαδοδέματα βυσσινιάς 77 39 
κλαδοδέματα κυδωνιάς 123 61 
κλαδοδέματα φυστικάς 26 13 
κλαδοδέματα χαρουπιάς 
ήμερης 

10 5 

κλαδοδέματα κορομηλιάς 451 226 
κλαδοδέματα grapefruit 13 7 
κλαδοδέματα ροδιάς 114 57 
κλαδοδέματα ελιάς  163.279 32.656 
κληματίδες 13.820 6.910 

  

Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Πολλά από τα προϊόντα αυτά έχουν βιολογική προέλευση και αποτελούν βιομάζα που μπορεί να αξιοποιηθεί 
με διάφορους τρόπους. 

Ο ελαιοπυρήνας καθώς και το πυρηνόξυλο ανήκουν στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται κυρίως για τις 
ανάγκες θερμικής διεργασίας στα πυρηνελαιουργεία και ελαιοτριβεία.  

Οι μονάδες που παράγουν σημαντικές ποσότητες κοπριάς κάθε έτος μπορούν μέσω αναερόβιας ζύμωσης να 
παράγουν βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας. .  

Πίνακας 14: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας δευτερογενή τομέα για το 2017 στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου [5] 

Κατηγορία παραγόμενης 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

πυρηνόξυλο 12.991 2.598 
ελαιοπυρήνας  41.153 16.461 
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Κατηγορία παραγόμενης 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

 κοπριά Ορνιθοειδών 73 66 
 κοπριά βοοειδών 382 344 
στερεή κοπριά 
αιγοπροβάτων 

1.710 1.625 

συμπυκνωμένος ορός 
γάλακτος 

5.427 (m3) 4.884 (m3) 

τυρόγαλο (μετά από τυρί 
τυρογάλακτος) 

1.367 1.094 

επιστροφές/ απώλειες 781 (m3) 703 (m3) 
υγρά έκπλυσης 1.954 (m3) 1.758 (m3) 

 
 

 

6.4 Ηλιακό δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 

Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας. 
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Διάγραμμα 6: Χάρτες καταγραφής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου [7] [8] 

 
Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Σύμφωνα με τους χάρτες, αναλογικά μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό, παρουσιάζεται κυρίως στο νησί της 
Λέσβου, καθώς και στο νότιο τμήμα της νήσου Σάμος όπου οι τιμές ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ξεπερνούν 
ετησίως τις 1.650 KWh/m2 
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7 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου). 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα. 

Τέλος περιλαμβάνονται πληροφορίες και για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της περιφέρειας, όπως χάρτες 
αποτύπωσης των κυριοτέρων σημείων αξιοποιήσιμης παροχής ύδατος.  

 

7.1 Αιολικό δυναμικό 
 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας 

 
Διάγραμμα 7: Χάρτης μέσης ταχύτητας του ανέμου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (m/s) [1] 
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Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απεικονίζει σε γενικές γραμμές, 
ένα εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η απόσταση αυτή θεωρείται 
ως ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας ανεμογεννήτριας. Για περεταίρω εξαγωγή 
συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 

 Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές, ότι το θεωρητικό αιολικό δυναμικό δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και μέσες ταχύτητες ανέμου > 6-6,5 m/s, βρίσκει κανείς, μόνο στο 
Βορειοδυτικό παραθαλάσσιο τμήμα της περιφερειακής ενότητας Ηλείας. 

 

7.2 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Στην επομένη ενότητα περιγράφετε αφενός μεν, η συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς και η 
παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις ποσότητες 
υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες επεξεργασίας 
διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στις παραγωγές δασικών προϊόντων ανά δασαρχείο.  

 

7.2.1 Κατανομή των καλλιεργειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Σχετικά με την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 

Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 
υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλλιεργούνται εκτός από ελιές 
, σιτηρά και καλαμπόκι, και σημαντικές ποσότητες εσπεριδοειδών καθώς και θερμοκηπιακών προϊόντων 
(κυρίως ντομάτα) .  

Σημαντικές είναι επίσης και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπελιών.  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

Πίνακας 15: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων για το 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας [3]  

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 13.704 
καλλιέργεια κριθαριού 31.394 
καλλιέργεια βρώμης 426.753 
καλλιέργεια καλαμποκιού 117.691 
καλλιέργεια ρυζιού 12.300 
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Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια καπνού 1.400 
καλλιέργεια βαμβακιού 22.530 
καλλιέργεια σόγιας 97 
καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 23.633 
καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 1.673 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 9.222 
καλλιέργεια φασολακίου θερμοκηπίου 7.113 
καλλιέργεια λεμονιάς 9.115 
καλλιέργεια πορτοκαλιάς 61.037 
καλλιέργεια μανταρινιάς 17.684 
καλλιέργεια αχλαδιάς 1.028 
καλλιέργεια μηλιάς 2.773 
καλλιέργεια βερικοκιάς 385 
καλλιέργεια ροδακινιάς 387 
καλλιέργεια κερασιάς 1.150 
καλλιέργεια δαμασκηνιάς 579 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 892 
καλλιέργεια καρυδιάς 9.143 
καλλιέργεια λεπτοκαρυάς (φουντουκιάς) 19 
καλλιέργεια καστανιάς 2.441 
καλλιέργεια βυσσινιάς 84 
καλλιέργεια κυδωνιάς 267 
καλλιέργεια φυστικιάς 18 
καλλιέργεια χαρουπιάς  27 
καλλιέργεια ακτινιδίου 2.508 
καλλιέργεια αβοκάντο 30 
καλλιέργεια κορόμηλου 52 
καλλιέργεια grapefruit 100 
καλλιέργεια νερατζιάς 40 
καλλιέργεια kumquat 76 
καλλιέργεια μουριάς 164 
καλλιέργεια ροδιάς 3.986 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 19.861.859 
καλλιέργεια αμπέλου 151.058 

 
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει αναλογικά, μια σημαντική κτηνοτροφία που περιλαμβάνει αρκετά 
αγροτικά ζώα. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως παρουσιάζεται, είναι ο κλάδος της εκτροφής αιγοπροβάτων. 
Σημαντικές είναι επίσης και οι ποσότητες ελαιοκάρπου που επεξεργάζονται τα ελαιοτριβεία. 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 
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Πίνακας 16: Κατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά είδος 
βιομηχανικής δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες σε τόνους ή αριθμό 
ζώων 

πυρηνελαιουργείο Ελαιοπυρήνας 36.851 
βιομηχανία ξύλου-πριονιστήρια Επεξεργασθεί

σα ξυλεία 
2.000 

ελαιοτριβείο  Ελαιόκαρπος 194.089 
Ορνιθοειδή αριθμός 

Ορνιθοειδών 
410.869 

Βοοειδή αριθμός 
βοοειδών 

71.644 

χοιροτροφείο 
 

αριθμός 
χοίρων 
 

78.730 

μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός 
αιγοπροβάτων 

1.995.108 

τυροκομείο 
 

εισερχόμενο 
γάλα 
 

109.740 

 
 

7.2.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε μορφή 
φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών και αποβλήτων 
εργοστασίων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  

Πίνακας 17: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην Δυτική Ελλάδα [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

άχυρο σιταριού 3.426 1.199 
άχυρο κριθαριού 14.190 4.966 
άχυρο βρώμης 53.344 18.670 
στελέχη καλαμποκιού 61.199 27.540 
άχυρο ρυζιού 1.538 538 
υπολείμματα καπνών 200 70 
στέλεχος βαμβακιού 11.310 3.959 
υπολείμματα σόγιας 19 10 
υπολείμματα ντομάτας 
θερμοκηπίου 

236.328 118.164 

υπολείμματα αγγουριού 
θερμοκηπίου 

16.730 8.365 

υπολείμματα κολοκυθιών 
θερμοκηπίου 

92.222 46.111 
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Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

υπολείμματα φασολιών 
θερμοκηπίου 

71.134 35.567 

κλαδοδέματα λεμονιάς 5.669 2.835 
κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 45.228 22.614 
κλαδοδέματα μανταρινιάς 16.711 8.356 
κλαδοδέματα αχλαδιάς 514 257 
κλαδοδέματα μηλιάς 1.448 724 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 240 120 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 263 53 
κλαδοδέματα κερασιάς 1.437 287 
κλαδοδέματα δαμασκηνιάς 289 145 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 554 277 
κλαδοδέματα καρυδιάς 4.571 2.286 
κλαδοδέματα λεπτοκαρυάς 
(φουντουκιάς) 

9 5 

κλαδοδέματα καστανιάς  1.221 610 
κλαδοδέματα βυσσινιάς 42 21 
κλαδοδέματα κυδωνιάς 134 67 
κλαδοδέματα φυστικάς 9 5 
κλαδοδέματα χαρουπιάς 
ήμερης 

14 7 

κλαδοδέματα ακτινιδιάς 1.254 627 
κλαδοδέματα αβοκάντο 15 8 
κλαδοδέματα κορομηλιάς 26 13 
κλαδοδέματα grapefruit 50 25 
κλαδοδέματα νερατζιάς 20 10 
κλαδοδέματα kumquat 38 19 
κλαδοδέματα μουριάς 82 41 
κλαδοδέματα ροδιάς 1.993 997 
κλαδοδέματα ελιάς  297.928 59.586 
κληματίδες 75.076 37.538 

  

Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Αντίστοιχα, είναι προφανές ότι μια σημαντική ποσότητα ελαιοπυρήνα παράγεται ως υποπροϊόν των 
οικονομικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με τον δευτερογενή τομέα. 
Σχετικά αξιόλογες ποσότητες, προκύπτουν και ως απόβλητα από την επεξεργασία των τυροκομείων της 
Περιφέρειας. 

Πολλά από τα προϊόντα αυτά έχουν βιολογική προέλευση και αποτελούν βιομάζα που μπορεί να αξιοποιηθεί 
με διάφορους τρόπους.  

Οι μονάδες που παράγουν σημαντικές ποσότητες κοπριάς κάθε έτος μπορούν μέσω αναερόβιας ζύμωσης να 
παράγουν βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας 



  Οκτώβριος, 2019 
 

Σελ. | 33  
 

Πίνακας 18: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας δευτερογενή τομέα για το 2017στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας [5] 

Κατηγορία 
βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού σε 
τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού σε 
τόνους 

πυρηνόξυλο 18.426 3.685 
πριονίδι 200 180 
ελαιοπυρήνας  97.045 38.818 
 κοπριά 
Ορνιθοειδών 

2.054 1.849 

 κοπριά βοοειδών 3.582 3.224 
υγρή κοπριά 
χοίρων 

787 
 

748 
 

στερεή κοπριά 
χοίρων 
ημίρευστη κοπριά 
χοίρων 
στερεή κοπριά 
αιγοπροβάτων 

5.985 5.686 

συμπυκνωμένος 
ορός γάλακτος 
(m3) 

15.242 13.718 

τυρόγαλο (μετά 
από τυρί 
τυρογάλακτος) 

3.841 3.073 

επιστροφές/ 
απώλειες (m3) 

2.195 1.975 

υγρά έκπλυσης 
(m3) 

5.487 4.938 

 
Η βιομάζα δασικής προέλευσης αφορά τα προϊόντα καλλιέργειας (αραιώσεων) και καθαρισμού των δασών, 
τα υπολείμματα των υλοτομιών και τα υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου στο δάσος.  

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει λίγες σχετικά ποσότητες που υλοτομούνται και παράγουν χρήσιμη 
ξυλεία. Από τα υλοτομούμενα είδη ένα ποσοστό απολαμβάνεται ως χρήσιμη ξυλεία (περίπου το 50%) ένα 
μικρό ποσοστό από το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για καυσόξυλα και το υπόλοιπο παραμένει στο δάσος όπου 
αποσυντίθεται. 

Πίνακας 19: Παραγωγή δασικών προϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά 
είδη 

Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 246,60 
ΣΥΝΟΛΟ 247 



  Οκτώβριος, 2019 
 

Σελ. | 34  
 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ (αρθ. 
74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά 
είδη 

Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 2.345,97 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 59,15 
ΣΥΝΟΛΟ 2.405 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά 
είδη 

Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη 1.500 
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη 200 
5 Οξυά 40 
6 Δρυς 1.200 
7 Λεύκη   
8 Καστανιά 40 
9 Λοιπά είδη 5.300  

ΣΥΝΟΛΟ 8.280 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά 
είδη 

Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 1140 
ΣΥΝΟΛΟ 1.140 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Πίνακας 20: Παραγωγή πρωτογενών δασικών προϊόντων από δημόσια δάση της χώρας έτους 2017 [6] 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε 
κ.μ.  

  1 Ελάτη 1.236 
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη 621 
  5 Οξυά   
  6 Δρυς 18 
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 143   

ΣΥΝΟΛΟ 2.017 
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ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε 
κ.μ.  

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε 
κ.μ.  

  1 Ελάτη 10 
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη 146 
  5 Οξυά   
  6 Δρυς 2.552 
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 7.502   

ΣΥΝΟΛΟ 10.211 

 

 

7.3 Ηλιακό δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 

Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας. 
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Διάγραμμα 8: Χάρτες καταγραφής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας [7] [8] 

 

Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Σύμφωνα με τους χάρτες, αναλογικά μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό, παρουσιάζεται στα δυτικά τμήματα της 
περιφέρειας και των τριών Περιφερειακών ενοτήτων, όπου οι τιμές ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ξεπερνούν 
ετησίως τις 1.650 KWh/m2 

 

 

7.4 Υδροηλεκτρικό δυναμικό 
 

Οι επόμενοι χάρτες αποτυπώνουν τους κυριότερους ποταμούς της περιφέρειας καθώς και συγκεκριμένα 
τμήματα υδροληψίας.  

Στα αποτελέσματα των υδροληψιών αυτών, καταγράφονται, το εύρος τιμών των παροχών του ύδατος, καθώς 
και οι κλίσεις των εδαφών κατά την ροή του υδατορέματος. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι υψομετρικές διαφορές, τμήματα του οδικού δικτύου, καθώς και πόλεις και 
οικισμοί. 
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Διάγραμμα 9: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Παραπείρου / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Παραπείρου [9] 
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Διάγραμμα 10: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος( m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Βουραικού / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης απορροής 
Βουραικού [9] 
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Διάγραμμα 11: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Καλφαικού / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης απορροής 
Καλφαικού [9] 
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Διάγραμμα 12: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Κάτω Αλφειού / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Κάτω Αλφειού [9] 
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Διάγραμμα 13: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Άνω Αλφειού / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Άνω Αλφειού [9] 
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Σύμφωνα με τους παρακάτω χάρτες των εκτιμώμενων τιμών παροχής και κλίσεων εδάφους κατά τη ροή του 
υδατορέματος στις λεκάνες απορροής, τιμές παροχής >3 m3/sec, παρουσιάζονται ενδεικτικά σε τμήμα του 
ποταμού της λεκάνης απορροής Παραπείρου πλησιον των περιοχων Άνω Σταροχωρίου και Μιτοπόλεως  
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8 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου). 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα. 

Τέλος περιλαμβάνονται πληροφορίες και για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της περιφέρειας, όπως χάρτες 
αποτύπωσης των κυριοτέρων σημείων αξιοποιήσιμης παροχής ύδατος.  

 

8.1 Αιολικό δυναμικό 
 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας.  

 

 
Διάγραμμα 14: Χάρτης μέσης ταχύτητας του ανέμου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (m/s) [1] 
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Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας απεικονίζει σε γενικές 
γραμμές, ένα εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η απόσταση αυτή 
θεωρείται ως ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας ανεμογεννήτριας. Για περεταίρω 
εξαγωγή συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 

Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές, ότι το θεωρητικό αιολικό δυναμικό δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και μέσες ταχύτητες ανέμου > 6 m/s, βρίσκει κανείς, μόνο στο ορεινό τμήμα 
της περιφερειακής ενότητας, πλησίον του όρους Βερμίου. 

 

8.2 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Στην επομένη ενότητα περιγράφετε αφενός μεν, η συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς και η 
παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις ποσότητες 
υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες επεξεργασίας 
διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στις παραγωγές δασικών προϊόντων ανά δασαρχείο 

 

8.2.1 Κατανομή των καλλιεργειών της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Σχετικά με την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 

Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 
υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλλιεργούνται επί το 
πλείστον σιτηρά.  

Σχετικές εκτάσεις υπάρχουν και σε καρποφόρα δέντρα (μηλιές, κερασιές, ροδακινιές).  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

Πίνακας 21: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων για το 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας [3] 

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 611.436 
καλλιέργεια κριθαριού 177.466 
καλλιέργεια βρώμης 14.279 
καλλιέργεια καλαμποκιού 94.404 
καλλιέργεια ρυζιού 19 
καλλιέργεια καπνού 5.720 
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Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια βαμβακιού 316 
καλλιέργεια ηλιάνθου 4.774 
καλλιέργεια ζαχαρότευτλου 4.181 
καλλιέργεια σόγιας 11 
καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 1.011 
καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 93 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 268 
καλλιέργεια φασολακίου θερμοκηπίου 2.496 
καλλιέργεια αχλαδιάς 1.123 
καλλιέργεια μηλιάς 24.593 
καλλιέργεια βερικοκιάς 333 
καλλιέργεια ροδακινιάς 18.042 
καλλιέργεια κερασιάς 8.080 
καλλιέργεια δαμασκηνιάς 286 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 6.863 
καλλιέργεια καρυδιάς 14.130 
καλλιέργεια λεπτοκαρυάς (φουντουκιάς) 429 
καλλιέργεια καστανιάς 3.812 
καλλιέργεια βυσσινιάς 10 
καλλιέργεια κυδωνιάς 40 
καλλιέργεια φυστικιάς 41 
καλλιέργεια ακτινιδίου 32 
καλλιέργεια μουριάς 122 
καλλιέργεια ροδιάς 168 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 53.656 
καλλιέργεια αμπέλου 28.767 
καλλιέργεια ελαιοκράμβης 7.062 
καλλιέργεια ηλιάνθου 33.880 

 
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει, μια σημαντική κτηνοτροφία που περιλαμβάνει αρκετά αγροτικά 
ζώα. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως παρουσιάζεται, είναι ο κλάδος της εκτροφής αιγοπροβάτων καθώς και 
εκείνος των γουνοφόρων ζώων (μινγκ κτλ.). Ενδεικτικά αναφέρονται : 

Πίνακας 22: Κατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά είδος 
βιομηχανικής δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες σε τόνους ή αριθμό 
ζώων 

βιομηχανία ξύλου-πριονιστήρια Επεξεργασθεί
σα ξυλεία 

102.850 
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Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες σε τόνους ή αριθμό 
ζώων 

Ορνιθοειδή αριθμός 
Ορνιθοειδών 

37.653 

Βοοειδή αριθμός 
βοοειδών 

49.114 

χοιροτροφείο 
 

αριθμός 
χοίρων 
 

8.443 

μονάδα εκτροφής γουνοφόρων 
ζώων 

Αριθμός 
γουνοφόρων 
ζώων 

226.006 

μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός 
αιγοπροβάτων 

620.634 

τυροκομείο 
 

εισερχόμενο 
γάλα 
 

24.968 

 
 

8.2.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε μορφή 
φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών και αποβλήτων 
εργοστασίων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  

Πίνακας 23: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

άχυρο σιταριού 152.859 53.501 
άχυρο κριθαριού 80.215 28.075 
άχυρο βρώμης 1.785 625 
στελέχη καλαμποκιού 49.090 22.090 
άχυρο ρυζιού 2 1 
υπολείμματα καπνών 818 286 
στέλεχος βαμβακιού 159 56 
υπολείμματα ηλίανθου 721 252 
βαγάσση ζαχαρότευτλου 9.617 3.366 
υπολείμματα σόγιας 2 1 
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Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

υπολείμματα ντομάτας 
θερμοκηπίου 

10.105 5.053 

υπολείμματα αγγουριού 
θερμοκηπίου 

933 467 

υπολείμματα κολοκυθιών 
θερμοκηπίου 

2.679 1.340 

υπολείμματα φασολιών 
θερμοκηπίου 

24.962 12.481 

κλαδοδέματα αχλαδιάς 561 281 
κλαδοδέματα μηλιάς 12.837 6.419 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 208 104 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 12.268 2.454 
κλαδοδέματα κερασιάς 10.100 2.020 
κλαδοδέματα δαμασκηνιάς 143 72 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 4.262 2.131 
κλαδοδέματα καρυδιάς 7.065 3.532 
κλαδοδέματα λεπτοκαρυάς 
(φουντουκιάς) 

215 107 

κλαδοδέματα καστανιάς  1.906 953 
κλαδοδέματα βυσσινιάς 5 3 
κλαδοδέματα κυδωνιάς 20 10 
κλαδοδέματα φυστικάς 21 10 
κλαδοδέματα ακτινιδιάς 16 8 
κλαδοδέματα μουριάς 61 31 
κλαδοδέματα ροδιάς 84 42 
κλαδοδέματα ελιάς  805 161 
κληματίδες 14.297 7.148 
στελέχη ελαιοκράμβης 2.119 1.059 
υπολείμματα ηλίανθου 5.116 1.791 

 
 Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Αντίστοιχα, είναι προφανές ότι μια σημαντική ποσότητα κοπριάς ως υδαρή βιομάζα παράγεται ως υποπροϊόν 
των οικονομικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με τον δευτερογενή 
τομέα. 

Πολλά από τα προϊόντα αυτά έχουν βιολογική προέλευση και αποτελούν βιομάζα που μπορεί να αξιοποιηθεί 
με διάφορους τρόπους. 

Οι μονάδες που παράγουν σημαντικές ποσότητες κοπριάς κάθε έτος μπορούν μέσω αναερόβιας ζύμωσης να 
παράγουν βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας  
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Πίνακας 24: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας δευτερογενή τομέα για το 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας [5] 

Κατηγορία βιομάζας Ποσότητα Θεωρητικού 
Δυναμικού σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου 
Δυναμικού σε τόνους 

πριονίδι 10.285 9.257 
κοπριά γουνοφόρων 11.300 10.170 
 κοπριά Ορνιθοειδών 188 169 
 κοπριά βοοειδών 2.456 2.210 
κοπριά χοίρων 
 

84 
 

80 
 

κοπριά αιγοπροβάτων 1.862 1.769 

συμπυκνωμένος ορός γάλακτος 3.468 3.121 
τυρόγαλο (μετά από τυρί τυρογάλακτος) 874 699 
επιστροφές/ απώλειες 499 449 
υγρά έκπλυσης 1.248 1.124 

 
Η βιομάζα δασικής προέλευσης αφορά τα προϊόντα καλλιέργειας (αραιώσεων) και καθαρισμού των δασών, 
τα υπολείμματα των υλοτομιών και τα υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου στο δάσος.  

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει σημαντικές ποσότητες που υλοτομούνται και παράγουν χρήσιμη 
ξυλεία. Από τα υλοτομούμενα είδη ένα ποσοστό απολαμβάνεται ως χρήσιμη ξυλεία (περίπου το 50%) ένα 
μικρό ποσοστό από το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για καυσόξυλα και το υπόλοιπο παραμένει στο δάσος όπου 
αποσυντίθεται. 

Πίνακας 25: Παραγωγή δασικών προϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας [6] 

Παραγωγή δασικών προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 
1 Ελάτη 5,65 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 23,93 
4 Οξυά   
5 Δρυς 13,32 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 9,30 
ΣΥΝΟΛΟ 52 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από Δημόσια 
Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 60,30 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 746,15 
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4 Οξυά 3.398,19 
5 Δρυς 2.525,76 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 6.730 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη   
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη   
5 Οξυά   
6 Δρυς 26.800 
7 Λεύκη   
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη    

ΣΥΝΟΛΟ 26.800 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 3.428,40 
5 Δρυς 3.745,14 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 7.174 

Παραγωγή δασικών προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 545,70 
4 Οξυά 5.202,90 
5 Δρυς 3.618,35 
6 Λεύκη 4,80 
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 74,10 
ΣΥΝΟΛΟ 9.446 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από Δημόσια 
Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
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2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 99,84 
4 Οξυά 5.331,01 
5 Δρυς 3.221,09 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 8.652 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη   
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη 77 
5 Οξυά   
6 Δρυς 2.628 
7 Λεύκη   
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη 13  

ΣΥΝΟΛΟ 2.718 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη   
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη   
5 Οξυά 3.741 
6 Δρυς 3.828 
7 Λεύκη   
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη    

ΣΥΝΟΛΟ 7.568 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 1.809,14 
5 Δρυς 357,43 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 2.167 

Παραγωγή δασικών προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
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2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 198,09 
5 Δρυς 319,10 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 517 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 2762,97 
5 Δρυς 3755,13 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 6.518 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη   
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη   
5 Οξυά 1.809 
6 Δρυς 357 
7 Λεύκη   
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη    

ΣΥΝΟΛΟ 2.167 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 2.208,00 
5 Δρυς 4.264,88 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 6.473 
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Παραγωγή δασικών προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 3.437,28 
5 Δρυς 2.165,20 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 5.602 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από Δημόσια 
Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 6.496,73 
5 Δρυς 668,96 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 7.166 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη   
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη   
5 Οξυά   
6 Δρυς   
7 Λεύκη   
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη 429  

ΣΥΝΟΛΟ 429 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 228,06 
4 Οξυά 14256,94 
5 Δρυς 5470,5 
6 Λεύκη 229,59 
7 Καστανιά 12 
8 Λοιπά είδη 503,72 
ΣΥΝΟΛΟ 20.701 
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ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη   
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη   
5 Οξυά   
6 Δρυς   
7 Λεύκη   
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη 9.730   

ΣΥΝΟΛΟ 9.730 

 

 

8.3 Ηλιακό δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 

Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας στην περιφερειακή ενότητα. 
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Διάγραμμα 15: Χάρτες καταγραφής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας [7] [8] 

 

Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Σύμφωνα με τους χάρτες, αναλογικά μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό, παρουσιάζεται στα ανατολικά τμήματα 
της περιφέρειας και των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων, όπου οι τιμές ολικής ηλιακής ακτινοβολίας 
ξεπερνούν ετησίως τις 1.650 KWh/m2 

 

 

8.4 Υδροηλεκτρικό δυναμικό 
 

Οι επόμενοι χάρτες αποτυπώνουν τους κυριότερους ποταμούς της περιφέρειας καθώς και συγκεκριμένα 
τμήματα υδροληψίας.  

Ως αποτελέσματα των υδροληψιών αυτών, καταγράφονται, το εύρος τιμών της παροχής του ύδατος, καθώς 
και οι κλίσεις των εδαφών κατά τη ροή του υδατορέματος. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι υψομετρικές διαφορές, τμήματα του οδικού δικτύου καθώς και πόλεις και 
οικισμοί. 
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Διάγραμμα 16: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Κάτω Αωού / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης απορροής 
Κάτω Αωού [9] 
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Διάγραμμα 17: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Άνω Αωού / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης απορροής 
Άνω Αωού [9] 
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Διάγραμμα 18: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Άνω Αλιάκμονα / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Άνω Αλιάκμονα [9] 
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Σύμφωνα με τους χάρτες των εκτιμώμενων τιμών παροχής και κλίσεων εδάφους κατά τη ροή του 
υδατορέματος στις λεκάνες απορροής, τιμές παροχής >15 m3/sec, παρουσιάζονται ενδεικτικά στις λεκάνες 
του Άνω και κάτω Αώου στην περιοχή του Βρυσοχωρίου.  
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9 Περιφέρεια Ηπείρου 
 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου). 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα. 

Τέλος, περιλαμβάνονται πληροφορίες και για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της περιφέρειας, όπως χάρτες 
αποτύπωσης των κυριοτέρων σημείων αξιοποιήσιμης παροχής ύδατος.  

 

9.1 Αιολικό δυναμικό 
 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας.  

 
Διάγραμμα 19: Χάρτης μέσης ταχύτητας του ανέμου στην Περιφέρεια Ηπείρου (m/s) [1] 
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Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της Περιφέρειας Ηπείρου απεικονίζει σε γενικές γραμμές, ένα 
εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η απόσταση αυτή θεωρείται ως 
ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας ανεμογεννήτριας. Για περεταίρω εξαγωγή 
συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 

 Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές, ότι το θεωρητικό αιολικό δυναμικό δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, μέσες ταχύτητες ανέμου > 5,5-6 m/s, βρίσκει κανείς, μόνο στο βόρειο, επί το 
πλείστον ορεινό τμήμα. 

 

 

9.2 Γεωθερμικό δυναμικό 
 

Στην ενότητα που ακολουθεί, γίνεται μια περιγραφή των σημαντικότερων γεωθερμικών πεδίων. Η 
παρουσίαση, αποτυπώνει μεταξύ άλλων συγκεκριμένα γεωθερμικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας ανά 
γεωθερμική λεκάνη όπως , η έκταση του γεωθερμικού πεδίου, το βάθος του γεωθερμικού ταμιευτήρα, καθώς 
και τις μέσες ετήσιες παροχές και θερμοκρασίες του γεωθερμικού ρευστού. 

 

9.2.1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΣΥΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

 
Στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας ΄Αρτας στην ιζηματογενή λεκάνη και πιο συγκεκριμένα στην 
περιοχή των Συκιών εκτελέσθηκαν 11 γεωτρήσεις έρευνας από τις οποίες εντοπίσθηκε η περιοχή 
γεωθερμικού ενδιαφέροντος με μέγιστη θερμοκρασία 51οC. 

Από τα ερευνητικά αποτελέσματα και την εκτέλεση 2 γεωτρήσεων μεγάλης διαμέτρου προσδιορίστηκε 
περιοχή βεβαιωμένου γεωθερμικού δυναμικού έκτασης 10Km2 (με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 32 - 51οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα > 320m. 
 Παροχή: 100 m3/h [2] 

 

 

9.3 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Στην επομένη ενότητα περιγράφετε αφενός μεν, η συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς και η 
παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις ποσότητες 
υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες επεξεργασίας 
διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στις παραγωγές δασικών προϊόντων ανά δασαρχείο.  

 

9.3.1 Κατανομή των καλλιεργειών της Περιφέρειας Ηπείρου 

Σχετικά με την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 
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Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 
υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι στην Περιφέρεια Ηπείρου καλλιεργούνται επί το πλείστων 
εσπεριδοειδή.  

Σχετικές εκτάσεις υπάρχουν και σε ακτινίδια όπως και σε μικρότερες εκτάσεις, αμπέλια και ντομάτα 
θερμοκηπίου. Μια σχετικά μικρή έκταση ηλίανθου, καλλιεργείται ως ενεργειακό φυτό.  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

Πίνακας 26: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων για το 2017 στην Περιφέρεια Ηπείρου [3] 

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 3.926 
καλλιέργεια κριθαριού 2.854 
καλλιέργεια βρώμης 21.472 
καλλιέργεια καλαμποκιού 43.696 
καλλιέργεια ρυζιού 1.543 
καλλιέργεια βαμβακιού 1.155 
καλλιέργεια ηλιάνθου 131 
καλλιέργεια σόγιας 112 
καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 3.652 
καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 891 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 980 
καλλιέργεια φασολακίου θερμοκηπίου 1.053 
καλλιέργεια λεμονιάς 1.315 
καλλιέργεια πορτοκαλιάς 29.259 
καλλιέργεια μανταρινιάς 26.408 
καλλιέργεια αχλαδιάς 299 
καλλιέργεια μηλιάς 559 
καλλιέργεια βερικοκιάς 156 
καλλιέργεια ροδακινιάς 241 
καλλιέργεια κερασιάς 131 
καλλιέργεια δαμασκηνιάς 114 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 1.657 
καλλιέργεια καρυδιάς 9.049 
καλλιέργεια λεπτοκαρυάς (φουντουκιάς) 319 
καλλιέργεια καστανιάς 4.745 
καλλιέργεια βυσσινιάς 18 
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Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια κυδωνιάς 274 
καλλιέργεια ακτινιδίου 15.874 
καλλιέργεια αβοκάντο 29 
καλλιέργεια κορόμηλου 80 
καλλιέργεια grapefruit 45 
καλλιέργεια νερατζιάς 17 
καλλιέργεια κιτρου 25 
καλλιέργεια kumquat 30 
καλλιέργεια μουριάς 38 
καλλιέργεια ροδιάς 622 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 3.719.900 
καλλιέργεια αμπέλου 8.483 

 
Η Περιφέρεια Ηπείρου κατ εξοχήν κτηνοτροφική περιφέρεια, διαθέτει μια πολύ σημαντική κτηνοτροφία που 
περιλαμβάνει αρκετά αγροτικά ζώα. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως παρουσιάζεται, είναι ο κλάδος των 
ορνιθοειδών. Στην Περιφέρεια εξάλλου δραστηριοποιούνται και οι μεγαλύτερες πτηνοτροφικές βιομηχανίες. 
Σημαντικά ανεπτυγμένος είναι και ο κλάδος της αιγοτροφίας, καθώς και των ιχθυοκαλλιεργειών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

 

Πίνακας 27: Κατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά είδος βιομηχανικής 
δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες σε τόνους ή αριθμό 
ζώων 

πυρηνελαιουργείο Ελαιοπυρήνας 13.377 
βιομηχανία ξύλου-πριονιστήρια Επεξεργασθεί

σα ξυλεία 
100 

ελαιοτριβείο  Ελαιόκαρπος 10.126 
ιχθυοτροφείο αριθμός 

ψαριών 
1.288.420 

Ορνιθοειδή αριθμός 
Ορνιθοειδών 

53.174.275 

Βοοειδή αριθμός 
βοοειδών 

77.711 

χοιροτροφείο 
 

αριθμός 
χοίρων 
 

67.992 

μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός 
αιγοπροβάτων 

737.986 

τυροκομείο 
 

εισερχόμενο 
γάλα 
 

129.121 
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9.3.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην Περιφέρεια Ηπείρου σε μορφή φυτικών 
υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών και αποβλήτων εργοστασίων 
επεξεργασίας γεωργικών και δασικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  

Πίνακας 28: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην Περιφέρεια Ηπείρου [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

άχυρο σιταριού 982 344 
άχυρο κριθαριού 1.290 452 
άχυρο βρώμης 2.684 939 
στελέχη καλαμποκιού 22.722 10.225 
άχυρο ρυζιού 193 68 
στέλεχος βαμβακιού 580 203 
υπολείμματα ηλίανθου 20 7 
υπολείμματα σόγιας 22 11 
υπολείμματα ντομάτας 
θερμοκηπίου 

36.520 18.260 

υπολείμματα αγγουριού 
θερμοκηπίου 

8.913 4.457 

υπολείμματα κολοκυθιών 
θερμοκηπίου 

9.804 4.902 

υπολείμματα φασολιών 
θερμοκηπίου 

10.530 5.265 

κλαδοδέματα λεμονιάς 818 409 
κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 21.681 10.840 
κλαδοδέματα μανταρινιάς 24.955 12.478 
κλαδοδέματα αχλαδιάς 150 75 
κλαδοδέματα μηλιάς 292 146 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 97 49 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 164 33 
κλαδοδέματα κερασιάς 164 33 
κλαδοδέματα δαμασκηνιάς 57 29 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 1.029 514 
κλαδοδέματα καρυδιάς 4.524 2.262 
κλαδοδέματα λεπτοκαρυάς 
(φουντουκιάς) 

160 80 

κλαδοδέματα καστανιάς  2.373 1.186 
κλαδοδέματα βυσσινιάς 9 5 
κλαδοδέματα κυδωνιάς 137 69 
κλαδοδέματα ακτινιδιάς 7.937 3.968 
κλαδοδέματα αβοκάντο 15 7 
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Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

κλαδοδέματα κορομηλιάς 40 20 
κλαδοδέματα grapefruit 22 11 
κλαδοδέματα νερατζιάς 9 4 
κλαδοδέματα κίτρου 13 6 
κλαδοδέματα kumquat 15 7 
κλαδοδέματα μουριάς 19 10 
κλαδοδέματα ροδιάς 311 156 
κλαδοδέματα ελιάς  55.799 11.160 
κληματίδες 4.216 2.108 

 
 Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Αντίστοιχα, είναι προφανές ότι μια σημαντική ποσότητα κοπριάς ως υδαρή βιομάζα παράγεται ως υποπροϊόν 
των οικονομικών δραστηριοτήτων της Περιφέρεια Ηπείρου αναφορικά με τον δευτερογενή τομέα. 

Πολλά από τα προϊόντα αυτά έχουν βιολογική προέλευση και αποτελούν βιομάζα που μπορεί να αξιοποιηθεί 
με διάφορους τρόπους. 

Οι μονάδες που παράγουν σημαντικές ποσότητες κοπριάς κάθε έτος μπορούν μέσω αναερόβιας ζύμωσης να 
παράγουν βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας  

Πίνακας 29: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας δευτερογενή τομέα για το 2017 στην Περιφέρεια Ηπείρου 
[5] 

Κατηγορία 
βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού σε 
τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού σε 
τόνους 

πυρηνόξυλο 6.689 1.338 
πριονίδι 10 9 
ελαιοπυρήνας  5.063 2.025 
επιπλέουσα ιλύς 148.094 74.047 
 κοπριά 
Ορνιθοειδών 

265.871 239.284 

 κοπριά βοοειδών 3.886 3.497 
κοπριά χοίρων 
 

680 
 

646 
 

στερεή κοπριά 
αιγοπροβάτων 

2.214 2.103 

συμπυκνωμένος 
ορός γάλακτος 

17.933 16.140 

τυρόγαλο (μετά 
από τυρί 
τυρογάλακτος) 

4.519 3.615 
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Κατηγορία 
βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού σε 
τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού σε 
τόνους 

επιστροφές/ 
απώλειες 

2.582 2.324 

υγρά έκπλυσης 6.456 5.810 

 
Η βιομάζα δασικής προέλευσης αφορά τα προϊόντα καλλιέργειας (αραιώσεων) και καθαρισμού των δασών, 
τα υπολείμματα των υλοτομιών και τα υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου στο δάσος.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει σημαντικές ποσότητες που υλοτομούνται και παράγουν χρήσιμη ξυλεία. Από 
τα υλοτομούμενα είδη ένα ποσοστό απολαμβάνεται ως χρήσιμη ξυλεία (περίπου το 50%) ένα μικρό ποσοστό 
από το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για καυσόξυλα και το υπόλοιπο παραμένει στο δάσος όπου αποσυντίθεται. 

Πίνακας 30: Παραγωγή δασικών προϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Ηπείρου [6] 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 132,98 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 360,9 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 2790,38 
ΣΥΝΟΛΟ 3.284 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 
1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 197,62 
4 Οξυά 51,35 
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 249     

Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους 
ΑΔΣ (αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από 
Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
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3 Πεύκη 263,33 
4 Οξυά 492,98 
5 Δρυς 30,30 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 787 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη   
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη 450 
5 Οξυά 800 
6 Δρυς 632 
7 Λεύκη   
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη 900  

ΣΥΝΟΛΟ 2.782 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 90,98 
4 Οξυά 1120,85 
5 Δρυς 552,75 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 1.765 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 1,2 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 559,2 
4 Οξυά 1003,98 
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 1.564 

 



  Οκτώβριος, 2019 
 

Σελ. | 67  
 

9.4 Ηλιακό δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 

Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας στην περιφερειακή ενότητα. 

 

 
 

 
Διάγραμμα 20: Χάρτες καταγραφής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην Περιφέρεια 
Ηπείρου [7] [8] 

 

Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Σύμφωνα με τους χάρτες, αναλογικά μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό, παρουσιάζεται στα δυτικά τμήματα της 
περιφέρειας, ιδιαίτερα στις περιφερειακές ενότητες Πρέβεζας και Άρτας, όπου το ηλιακό δυναμικό, δείχνει 
να ξεπερνά στα ποιο νότια επί μέρους τμήματα ετησίως, τις 1.650 KWh/m2 
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9.5 Υδροηλεκτρικό δυναμικό 
 

Οι επόμενοι χάρτες αποτυπώνουν τους κυριότερους ποταμούς της περιφέρειας καθώς και συγκεκριμένα 
τμήματα υδροληψίας.  

Ως αποτελέσματα των υδροληψιών αυτών, καταγράφονται, το εύρος τιμών της παροχής του ύδατος, καθώς 
και οι κλίσεις των εδαφών κατά τη ροή του υδατορέματος. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι υψομετρικές διαφορές, τμήματα του οδικού δικτύου καθώς και πόλεις και 
οικισμοί. 
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Διάγραμμα 21: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Σαραντάπορου / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Σαραντάπορου [9] 
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Διάγραμμα 22: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής κάτω Σαραντάπορου / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής κάτω Σαραντάπορου [9] 



  Οκτώβριος, 2019 
 

Σελ. | 71  
 

 

 
Διάγραμμα 23: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής άνω Σαραντάπορου / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής άνω Σαραντάπορου [9] 
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Διάγραμμα 24: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής κάτω Καλαμά / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής κάτω Καλαμά [9] 
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Διάγραμμα 25: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Βοϊδομάτη / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης απορροής 
Βοϊδομάτη [9] 
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Διάγραμμα 26: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής κάτω Μετσοβίτικου / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής κάτω Μετσοβίτικου [9] 
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Διάγραμμα 27: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής άνω Μετσοβίτικου / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής άνω Μετσοβίτικου [9] 
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Διάγραμμα 28: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Καλαρίτικου / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Καλαρίτικου [9] 



  Οκτώβριος, 2019 
 

Σελ. | 77  
 

Σύμφωνα με τους χάρτες των εκτιμώμενων τιμών παροχής και κλίσεων εδάφους κατά τη ροή του 
υδατορέματος στις λεκάνες απορροής, τιμές παροχής >10 -15 m3/sec, παρουσιάζονται ενδεικτικά στις 
μεγαλύτερες λεκάνες όπως του Σαρανταπόρου, Βοϊδομάτη, Μετσοβίτικου στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, 
Βουτανασαίων κτλ.  
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10 Περιφέρεια Θεσσαλίας 
 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου). 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα.  

 

 

10.1 Αιολικό δυναμικό 
 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας.  

 
Διάγραμμα 29: Χάρτης μέσης ταχύτητας του ανέμου στην Περιφέρειας Θεσσαλίας (m/s) [1] 
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Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της Περιφέρειας Θεσσαλίας απεικονίζει σε γενικές γραμμές, ένα 
εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η απόσταση αυτή θεωρείται ως 
ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας ανεμογεννήτριας. Για περεταίρω εξαγωγή 
συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 

 Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές, ότι το θεωρητικό αιολικό δυναμικό δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσες ταχύτητες ανέμου > 5,5-6 m/s, βρίσκει κανείς, μόνο στο νότιο ανατολικό 
παραθαλάσσιο τμήμα της Περιφέρειας, καθώς και στο ορεινό τμήμα που γειτνιάζει με την Περιφέρεια 
Ηπείρου. 

 

 

10.2 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Στην επομένη ενότητα περιγράφετε αφενός μεν, η συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς και η 
παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις ποσότητες 
υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες επεξεργασίας 
διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στις παραγωγές δασικών προϊόντων ανά δασαρχείο.  

 

10.2.1 Κατανομή των καλλιεργειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Σχετικά με την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 

Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 
υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καλλιεργούνται επί το πλείστον 
σιτηρά και βαμβάκι σε πολύ μεγάλες εκτάσεις.  

Αξιόλογες εκτάσεις καλλιεργούνται και σε θερμοκήπια προϊόντα, όπως και σε κάποιες δενδρώδεις 
καλλιέργειες, όπως αμυγδαλιές , μηλιές κτλ. 

Καλλιεργούνται επίσης και μεγάλες ποσότητες ως ενεργειακά φυτά, ελαιοκράμβη και ηλίανθος με 2.818 στρ. 
και 8.766 στρ. αντίστοιχα.  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

Πίνακας 31: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων για το 2017 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας [3] 

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 1.027.035 
καλλιέργεια κριθαριού 340.087 
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Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια βρώμης 113.641 
καλλιέργεια καλαμποκιού 256.438 
καλλιέργεια ρυζιού 46 
καλλιέργεια καπνού 20.393 
καλλιέργεια βαμβακιού 818.937 
καλλιέργεια ηλιάνθου 1.062 
καλλιέργεια ζαχαρότευτλου 11.097 
καλλιέργεια σόγιας 84 
καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 29.585 
καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 581 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 1.216 
καλλιέργεια φασολακίου θερμοκηπίου 3.845 
καλλιέργεια λεμονιάς 59 
καλλιέργεια πορτοκαλιάς 108 
καλλιέργεια μανταρινιάς 71 
καλλιέργεια αχλαδιάς 20.672 
καλλιέργεια μηλιάς 30.117 
καλλιέργεια βερικοκιάς 7.093 
καλλιέργεια ροδακινιάς 20.502 
καλλιέργεια κερασιάς 9.306 
καλλιέργεια δαμασκηνιάς 1.237 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 67.050 
καλλιέργεια καρυδιάς 25.471 
καλλιέργεια λεπτοκαρυάς (φουντουκιάς) 522 
καλλιέργεια καστανιάς 25.889 
καλλιέργεια βυσσινιάς 111 
καλλιέργεια κυδωνιάς 748 
καλλιέργεια φιστικιάς 8.350 
καλλιέργεια ακτινιδίου 4.463 
καλλιέργεια κορόμηλου 361 
καλλιέργεια μουριάς 1.930 
καλλιέργεια ροδιάς 3.048 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 7.108.930 
καλλιέργεια αμπέλου 54.497 

 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, διαθέτει μια πολύ σημαντική κτηνοτροφία που περιλαμβάνει αρκετά αγροτικά 
ζώα. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως παρουσιάζεται, είναι ο κλάδος των αιγοτροφίας αλλά και των 
ορνιθοειδών. 

Σημαντικά ανεπτυγμένος είναι και ο κλάδος της τυροκομίας με σημαντικές ποσότητες εισερχομένου 
γάλακτος. 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 
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Πίνακας 32: Κατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά είδος βιομηχανικής 
δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες σε τόνους ή αριθμό 
ζώων 

εκκοκκιστήριο σύσπορο 
βαμβάκι 

64.000 

πυρηνελαιουργείο Ελαιοπυρήνας 15.700 
βιομηχανία ξύλου-πριονιστήρια Επεξεργασθεί

σα ξυλεία 
5.000 

ελαιοτριβείο  Ελαιόκαρπος 19.793 
ιχθυοτροφείο αριθμός 

ψαριών 
155.000 

Ορνιθοειδή αριθμός 
Ορνιθοειδών 

1.112.941 

Βοοειδή αριθμός 
βοοειδών 

167.845 

χοιροτροφείο 
 

αριθμός 
χοίρων 
 

86.951 

μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός 
αιγοπροβάτων 

1.702.610 

τυροκομείο 
 

εισερχόμενο 
γάλα 
 

360.314 

 

10.2.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μορφή φυτικών 
υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών και αποβλήτων εργοστασίων 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  

Πίνακας 33: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

άχυρο σιταριού 256.759 89.866 
άχυρο κριθαριού 153.720 53.802 
άχυρο βρώμης 14.205 4.972 
στελέχη καλαμποκιού 133.348 60.006 
άχυρο ρυζιού 6 2 
υπολείμματα καπνών 2.916 1.021 
στέλεχος βαμβακιού 411.106 143.887 
υπολείμματα ηλίανθου 160 56 
βαγάσση ζαχαρότευτλου 25.523 8.933 
υπολείμματα σόγιας 17 8 
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Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

υπολείμματα ντομάτας 
θερμοκηπίου 

295.854 147.927 

υπολείμματα αγγουριού 
θερμοκηπίου 

5.806 2.903 

υπολείμματα κολοκυθιών 
θερμοκηπίου 

12.160 6.080 

υπολείμματα φασολιών 
θερμοκηπίου 

38.447 19.224 

κλαδοδέματα λεμονιάς 37 18 
κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 80 40 
κλαδοδέματα μανταρινιάς 67 33 
κλαδοδέματα αχλαδιάς 10.336 5.168 
κλαδοδέματα μηλιάς 15.721 7.860 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 4.419 2.209 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 13.942 2.788 
κλαδοδέματα κερασιάς 11.633 2.327 
κλαδοδέματα δαμασκηνιάς 619 309 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 41.638 20.819 
κλαδοδέματα καρυδιάς 12.735 6.368 
κλαδοδέματα λεπτοκαρυάς 
(φουντουκιάς) 

261 130 

κλαδοδέματα καστανιάς  12.944 6.472 
κλαδοδέματα βυσσινιάς 56 28 
κλαδοδέματα κυδωνιάς 374 187 
κλαδοδέματα φυστικάς 4.175 2.088 
κλαδοδέματα ακτινιδιάς 2.232 1.116 
κλαδοδέματα κορομηλιάς 180 90 
κλαδοδέματα μουριάς 965 482 
κλαδοδέματα ροδιάς 1.524 762 
κλαδοδέματα ελιάς  106.634 21.327 
κληματίδες 27.085 13.543 

 
Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Αντίστοιχα, είναι προφανές ότι μια σημαντική ποσότητα κοπριάς ως υδαρή βιομάζα παράγεται ως υποπροϊόν 
των οικονομικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφορικά με τον δευτερογενή τομέα. 

Πολλά από τα προϊόντα αυτά έχουν βιολογική προέλευση και αποτελούν βιομάζα που μπορεί να αξιοποιηθεί 
με διάφορους τρόπους. 

Οι μονάδες που παράγουν σημαντικές ποσότητες κοπριάς κάθε έτος μπορούν μέσω αναερόβιας ζύμωσης να 
παράγουν βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας.  
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Πίνακας 34: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας δευτερογενή τομέα για το 2017 στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας [5] 

Κατηγορία βιομάζας Ποσότητα Θεωρητικού 
Δυναμικού σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου 
Δυναμικού σε τόνους 

υπολείμματα εκκοκκιστηρίου 6.400 2.560 
πυρηνόξυλο 7.850 1.570 
πριονίδι 500 450 
ελαιοπυρήνας  9.897 3.959 
επιπλέουσα ιλύς 17.816 8.908 
 κοπριά Ορνιθοειδών 5.565 5.008 
 κοπριά βοοειδών 8.392 7.553 
κοπριά χοίρων 
 

870 
 

826 
 

στερεή κοπριά αιγοπροβάτων 5.108 4.852 
συμπυκνωμένος ορός γάλακτος (m3) 50.044 45.039 
τυρόγαλο (μετά από τυρί 
τυρογάλακτος) 

12.611 10.089 

επιστροφές/ απώλειες (m3) 7.206 6.486 
υγρά έκπλυσης (m3) 18.016 16.214 

 
Η βιομάζα δασικής προέλευσης αφορά τα προϊόντα καλλιέργειας (αραιώσεων) και καθαρισμού των δασών, 
τα υπολείμματα των υλοτομιών και τα υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου στο δάσος.  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει σημαντικές ποσότητες που υλοτομούνται και παράγουν χρήσιμη ξυλεία. 
Από τα υλοτομούμενα είδη ένα ποσοστό απολαμβάνεται ως χρήσιμη ξυλεία (περίπου το 50%) ένα μικρό 
ποσοστό από το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για καυσόξυλα και το υπόλοιπο παραμένει στο δάσος όπου 
αποσυντίθεται. 

Πίνακας 35: Παραγωγή δασικών προϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη   

 
1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη 39,49 
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 25,67 
ΣΥΝΟΛΟ 65 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από Δημόσια 
Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
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5 Δρυς 2.139,49 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά 310,46 
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 2.450 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 440,6 
5 Δρυς 1579,33 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 2.020 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη   
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη   
5 Οξυά   
6 Δρυς   
7 Λεύκη   
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη 2.349 
  ΣΥΝΟΛΟ 2.349 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Παραγωγή δασικών προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη   

 
1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη 39,49 
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 25,67 
ΣΥΝΟΛΟ 65 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από Δημόσια 
Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
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4 Οξυά   
5 Δρυς 2.139,49 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά 310,46 
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 2.450 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 440,6 
5 Δρυς 1579,33 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 2.020 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη   
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη   
5 Οξυά   
6 Δρυς   
7 Λεύκη   
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη 2.349 
  ΣΥΝΟΛΟ 2.349 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 0 

Παραγωγή δασικών προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
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2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 0 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από Δημόσια 
Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 837,26 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά 310,46 
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 1.148 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 440,6 
5 Δρυς 14,4 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 455 
ΣΥΝΟΛΟ 910 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από Δημόσια 
Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 2.382,96 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 222,90 
ΣΥΝΟΛΟ 2.606 
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ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη 148 
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη 1.089 
5 Οξυά 1.870 
6 Δρυς 4.225 
7 Λεύκη 68 
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη 3.280 
  ΣΥΝΟΛΟ 10.680 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 1683,98 
5 Δρυς 29,48 
6 Λεύκη 15 
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 1821,67 
ΣΥΝΟΛΟ 3.550 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη   
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη   
5 Οξυά   
6 Δρυς 1.992 
7 Λεύκη   
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη   
  ΣΥΝΟΛΟ 1.992 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 1.894,80 
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
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ΣΥΝΟΛΟ 1.895 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από Δημόσια 
Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 290,98 
4 Οξυά 5.440,30 
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 5.731 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη 4 
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη   
5 Οξυά 102 
6 Δρυς 876 
7 Λεύκη 12 
8 Καστανιά 210 
9 Λοιπά είδη 855  

ΣΥΝΟΛΟ 2.059 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη   
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη   
5 Οξυά 1.895 
6 Δρυς   
7 Λεύκη   
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη    

ΣΥΝΟΛΟ 1.895 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 113,66 
4 Οξυά 25063,26 
5 Δρυς 1253,1 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά 17690,9 
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8 Λοιπά είδη 8947,78 
ΣΥΝΟΛΟ 53.069 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΚΩΝ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 185,00 
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 185 

Παραγωγή δασικών προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη   

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη 497,07 
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 497 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Ελάτη   
3 Ερυθρελάτη   
4 Πεύκη 146 
5 Οξυά   
6 Δρυς 2.552 
7 Λεύκη   
8 Καστανιά   
9 Λοιπά είδη 7.502 
  ΣΥΝΟΛΟ 10.201 

 
 
 

10.3 Ηλιακό δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 
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Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας στην περιφερειακή ενότητα. 

 

 
 

 
 
Διάγραμμα 30: Χάρτες καταγραφής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας [7] [8] 

 

Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Σύμφωνα με τους χάρτες, αναλογικά μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό, παρουσιάζεται στα δυτικά τμήματα της 
περιφέρειας, ιδιαίτερα των περιφερειακών ενοτήτων Λάρισας και Καρδίτσας.  

Ιδιαίτερα στο ανατολικό κομμάτι της περιφερειακής ενότητας Λαρίσης η ολική ηλιακή ακτινοβολία ξεπερνά 
τις 1.600 KWh/m2 . 
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11 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου). 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα. 

  

 

11.1 Αιολικό δυναμικό 
 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας.  

 

 
Διάγραμμα 31: Χάρτης μέσης ταχύτητας του ανέμου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (m/s) [1] 
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Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων απεικονίζει σε γενικές γραμμές, 
ένα εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η απόσταση αυτή θεωρείται 
ως ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας ανεμογεννήτριας. Για περεταίρω εξαγωγή 
συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 

 Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές, ότι το θεωρητικό αιολικό δυναμικό δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο 
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μέσες ταχύτητες ανέμου > 5,5-6 m/s, βρίσκει κανείς, μόνο στο νησί της 
Κεφαλληνίας, ιδιαίτερα στο νότιο ανατολικό τμήμα του. 

 

 

11.2 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Στην επομένη ενότητα περιγράφετε αφενός μεν, η συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς και η 
παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις ποσότητες 
υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες επεξεργασίας 
διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

 

11.2.1 Κατανομή των καλλιεργειών της Περιφέρειας Ιονίων νήσων 

Σχετικά με την καταγραφή τ ων πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 

Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 
υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων καλλιεργούνται επί το πλείστον 
σιτηρά και βαμβάκι σε πολύ μεγάλες εκτάσεις.  

Αξιόλογες εκτάσεις καλλιεργούνται και σε θερμοκήπια προϊόντα, όπως και σε κάποιες δενδρώδεις 
καλλιέργειες, όπως αμυγδαλιές , βερικοκιές κτλ. 

Καλλιεργούνται επίσης και μεγάλες ποσότητες ως ενεργειακά φυτά, ελαιοκράμβη και ηλίανθος με 2.818 στρ. 
και 8.766 στρ. αντίστοιχα.  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με την ΕΕ 
και τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 543/2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

Πίνακας 36: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων για το 2017 στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων [3] 

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 5.755 
καλλιέργεια κριθαριού 3.647 
καλλιέργεια βρώμης 29.627 
καλλιέργεια καλαμποκιού 252 
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Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 5.473 
καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 630 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 1.439 
καλλιέργεια φασολακίου θερμοκηπίου 1.198 
καλλιέργεια λεμονιάς 3.050 
καλλιέργεια πορτοκαλιάς 906 
καλλιέργεια μανταρινιάς 375 
καλλιέργεια αχλαδιάς 485 
καλλιέργεια μηλιάς 110 
καλλιέργεια βερικοκιάς 173 
καλλιέργεια ροδακινιάς 63 
καλλιέργεια κερασιάς 54 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 1.401 
καλλιέργεια καρυδιάς 451 
καλλιέργεια καστανιάς 100 
καλλιέργεια βυσσινιάς 10 
καλλιέργεια κυδωνιάς 111 
καλλιέργεια ακτινιδίου 25 
καλλιέργεια kumquat 160 
καλλιέργεια ροδιάς 95 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 7.018.128 
καλλιέργεια αμπέλου 49.965 

 
Η Περιφέρεια Ιονίων νήσων, διαθέτει μια σχετικά μικρής έντασης κτηνοτροφία με λίγα αγροτικά ζώα. Μόνο 
ο κλάδος των αιγοτροφίας παρουσιάζεται ανεπτυγμένος. 

Αρκετές ποσότητες βιομάζας μπορούν να αποκομισθούν και από τα λειτουργούντα ελαιοτριβεία. 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

Πίνακας 37: Κατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων κατά είδος 
βιομηχανικής δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες σε 
τόνους ή αριθμό ζώων 

πυρηνελαιουργείο Ελαιοπυρήνας 16.549 
ελαιοτριβείο  Ελαιόκαρπος 67.031 
Ορνιθοειδή αριθμός Ορνιθοειδών 610 
Βοοειδή αριθμός βοοειδών 4.680 
χοιροτροφείο 
 

αριθμός χοίρων 
 

85 

μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός αιγοπροβάτων 233.417 
τυροκομείο 
 

εισερχόμενο γάλα 
 

7.595 
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11.2.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων σε μορφή 
φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών και αποβλήτων 
εργοστασίων επεξεργασίας γεωργικών και δασικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  

Πίνακας 38: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

άχυρο σιταριού 1.439 504 
άχυρο κριθαριού 1.648 577 
άχυρο βρώμης 3.703 1.296 
στελέχη καλαμποκιού 131 59 
υπολείμματα ντομάτας 
θερμοκηπίου 

54.730 27.365 

υπολείμματα αγγουριού 
θερμοκηπίου 

6.303 3.152 

υπολείμματα κολοκυθιών 
θερμοκηπίου 

14.385 7.193 

υπολείμματα φασολιών 
θερμοκηπίου 

11.984 5.992 

κλαδοδέματα λεμονιάς 1.897 949 
κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 671 336 
κλαδοδέματα μανταρινιάς 354 177 
κλαδοδέματα αχλαδιάς 243 121 
κλαδοδέματα μηλιάς 57 29 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 108 54 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 43 9 
κλαδοδέματα κερασιάς 68 14 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 870 435 
κλαδοδέματα καρυδιάς 225 113 
κλαδοδέματα καστανιάς  50 25 
κλαδοδέματα βυσσινιάς 5 3 
κλαδοδέματα κυδωνιάς 55 28 
κλαδοδέματα ακτινιδιάς 13 6 
κλαδοδέματα kumquat 80 40 
κλαδοδέματα ροδιάς 48 24 
κλαδοδέματα ελιάς  105.272 21.054 
κληματίδες 24.833 12.416 

 
 Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 
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Αντίστοιχα, είναι προφανές ότι μια σχετικά αξιόλογες ποσότητες ως υποπροϊόν των οικονομικών 
δραστηριοτήτων της Περιφέρεια Ιονίων νήσων αναφορικά με τον δευτερογενή τομέα, μπορούν να 
αποκομισθούν μόνο από τον κλάδο της ελιάς. (ελαιοπυρήνας – πυρηνόξυλο) 

Πίνακας 39: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας δευτερογενή τομέα για το 2017 στην Περιφέρεια Ιονίων 
νήσων [5] 

Κατηγορία βιομάζας Ποσότητα Θεωρητικού 
Δυναμικού σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου 
Δυναμικού σε τόνους 

πυρηνόξυλο 8.275 1.655 
ελαιοπυρήνας  33.516 13.406 
 κοπριά βοοειδών 234 211 
στερεή κοπριά αιγοπροβάτων 700 665 
συμπυκνωμένος ορός γάλακτος 1.055 949 
τυρόγαλο (μετά από τυρί τυρογάλακτος) 266 213 
επιστροφές/ απώλειες 152 137 
υγρά έκπλυσης 380 342 

 
 

11.3 Ηλιακό δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 

Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας στην περιφερειακή ενότητα. 
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Διάγραμμα 32: Χάρτες καταγραφής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην περιφέρεια Ιονίων 
νήσων [7] [8] 

 

Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Σύμφωνα με τους χάρτες, αναλογικά μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό, παρουσιάζεται ανά τμήματα και στα 
τέσσερα νησιά της περιφέρειας.  

Ιδιαίτερα στην Ζάκυνθο, στο δυτικό τμήμα, η ολική ηλιακή ακτινοβολία ξεπερνά, σε κάποιες περιοχές και τις 
1.700 KWh/m2 
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12 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου), το γεωθερμικό 
δυναμικό όπου αναφέρονται δεδομένα όπως η παροχή και θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού. 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα. 

Τέλος περιλαμβάνονται πληροφορίες και για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της περιφέρειας, όπως χάρτες 
αποτύπωσης των κυριοτέρων σημείων αξιοποιήσιμης παροχής ύδατος.  

 

 

12.1 Αιολικό δυναμικό 
 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας.  

 
Διάγραμμα 33: Χάρτης μέσης ταχύτητας του ανέμου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (m/s) [1] 
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Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απεικονίζει σε γενικές 
γραμμές, ένα εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η απόσταση αυτή 
θεωρείται ως ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας ανεμογεννήτριας. Για περεταίρω 
εξαγωγή συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 

 Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές, ότι αξιόλογο θεωρητικό αιολικό δυναμικό, παρουσιάζεται σε έναν 
άξονα που εκκινεί από το βόρειο τμήμα της περιφερειακής ενότητας Σερρών και, καταλήγει στο ανατολικό 
τμήμα της Χαλκιδικής, με μέσες ταχύτητες ανέμου > 6,5-7 m/s, ιδιαίτερα δε, στο ορεινό ανάγλυφο, οι 
ταχύτητες ξεπερνούν σε κάποιες περιπτώσεις τα 8 m/s. 

 

 

12.2 Γεωθερμικό δυναμικό 
 

Στην ενότητα που ακολουθεί, γίνεται μια περιγραφή των σημαντικότερων γεωθερμικών πεδίων. Η 
παρουσίαση, αποτυπώνει μεταξύ άλλων συγκεκριμένα γεωθερμικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας ανά 
γεωθερμική λεκάνη όπως , η έκταση του γεωθερμικού πεδίου, το βάθος του γεωθερμικού ταμιευτήρα, καθώς 
και τις μέσες ετήσιες παροχές και θερμοκρασίες του γεωθερμικού ρευστού. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας Σερρών, στην ιζηματογενή λεκάνη του ποταμού Στρυμόνα, 
αναπτύσσεται ένα από τα πιο σημαντικά γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας της χώρας. Στην περιοχή των 
Θερμών Νιγρίτας εκτελέστηκαν 4 γεωτρήσεις έρευνας και 8 γεωτρήσεις έρευνας – παραγωγής, που 
προσδιορίζουν την κατανομή των θερμοκρασιών με το βάθος, τη στρωματογραφική κατανομή των 
πετρωμάτων και τα χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, ενώ μερικές εξ’ αυτών μπορούν (με κάποιες 
προϋποθέσεις) να τεθούν προς εκμετάλλευση με σημαντική ποσότητα γεωθερμικών ρευστών για 
ενεργειακές χρήσεις. 

 
Το βεβαιωμένο πεδίο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά : 

 ΄Εκταση: 10km2 
 Θερμοκρασίες γεωθερμικού ταμιευτήρα: 40-64οC 
 Βάθος ταμιευτήρα: 70-500 μ. 
 ⎯ Παροχή: ~ 1.000 m3/h 

 

12.2.1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Το γεωθερμικό πεδίο Λαγκαδά εκτείνεται 1,5 Km νότια της πόλης του Λαγκαδά μέχρι ΒΔ της Λίμνης Λαγκαδά. 
Πιθανότατα επεκτείνεται και εντός της Λίμνης και έχει διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. 

Το βεβαιωμένο πεδίο καταλαμβάνει μια έκταση 6 km2 και παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 33- 40οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα : Δεν υπερβαίνει τα 210 m. 
 Παροχή: 300 m3/h . 
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12.2.2 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και πλησίον του 
αεροδρομίου εκτελέσθηκε 1 ερευνητική γεώτρηση από το ΙΓΜΕ. Από τα στοιχεία της έρευνας εντοπίσθηκε 
περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος έκτασης 13 km2 με θερμοκρασία μέχρι 400C. 

To πιθανό γεωθερμικό πεδίο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 25- 40οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα > 100m. 
 Παροχή: ~ 15 m3/h . 

 

12.2.3 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Η περιοχή βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του κορμού της Χαλκιδικής προς το Θερμαϊκό κόλπο. Στην περιοχή 
έχουν εκτελεστεί γεωτρήσεις ιδιωτών και φορέων, ενώ το ΙΓΜΕ έχει εκτελέσει εργασίες επιφανείας. 

Από την μελέτη όλων των στοιχείων και τη συνθετική ερμηνεία τους προέκυψε περιοχή γεωθερμικού 
ενδιαφέροντος που εκτείνεται νότια των Πετραλώνων και μεταξύ των χωρίων Ελαιοχώρια και ανατολικά της 
Νέας Τενέδου, με έκταση περίπου 25 km2. 

To πιθανό γεωθερμικό πεδίο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 42οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα : ~ 250 m. 

 

12.2.4 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΑΝΗΣ - ΑΦΥΤΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Η χερσόνησος της Κασσάνδρας δομείται από τη γεωτεκτονική ζώνη της Παιονίας (πρώην ζώνη Αξιού). Στην 
υπό έρευνα περιοχή απαντώνται πλειστοκαινικές αποθέσεις αμμούχων μαργών με κροκαλοπαγή και 
ασβεστολίθους. 

Από την ερευνητική δραστηριότητα ( συμπεριλαμβανομένων και 3 γεωτρήσεων) περιχαράσσεται χώρος 
βέβαιων αποθεμάτων 5 km2 και πιθανό γεωθερμικό πεδίο σε έκταση 50 km2. 

Το βεβαιωμένο πεδίο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Έκταση 5 km2 
 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 35- 45οC . 
 Βάθος ταμιευτήρα: 500 m. 
 Παροχή: 100 m3/h . 

Το πιθανό γεωθερμικό πεδίο έχει έκταση 50 km2 
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12.3 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Στην επομένη ενότητα περιγράφετε αφενός μεν, η συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς και η 
παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις ποσότητες 
υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες επεξεργασίας 
διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στις παραγωγές δασικών προϊόντων ανά δασαρχείο.  

 

12.3.1 Κατανομή των καλλιεργειών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Σχετικά με την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 

Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 
υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καλλιεργούνται σε 
μεγάλες εκτάσεις τα σιτηρά και το καλαμπόκι.  

Σε αξιόλογες εκτάσεις επίσης, καλλιεργείτε και το βαμβάκι όπως και αρκετές δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως 
ροδακινιές , κερασιές, ακτινίδια κτλ. 

Καλλιεργούνται επιπλέον και μεγάλες ποσότητες ως ενεργειακά φυτά, ιδίως ο ηλίανθος και η σόγια με 
243.206 στρ. και 8.416 στρ. αντίστοιχα.  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

Πίνακας 40: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων για το 2017 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας [3] 

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 1.358.510 
καλλιέργεια κριθαριού 307.099 
καλλιέργεια βρώμης 81.022 
καλλιέργεια καλαμποκιού 382.407 
καλλιέργεια ρυζιού 261.909 
καλλιέργεια καπνού 64.673 
καλλιέργεια βαμβακιού 678.119 
καλλιέργεια ηλιάνθου 56.749 
καλλιέργεια ζαχαρότευτλου 31.674 
καλλιέργεια σόγιας 1.673 
καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 7.481 
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Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 1.159 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 2.317 
καλλιέργεια φασολακίου θερμοκηπίου 20.473 
καλλιέργεια λεμονιάς 16 
καλλιέργεια πορτοκαλιάς 259 
καλλιέργεια μανταρινιάς 72 
καλλιέργεια αχλαδιάς 9.178 
καλλιέργεια μηλιάς 23.072 
καλλιέργεια βερικοκιάς 39.449 
καλλιέργεια ροδακινιάς 291.109 
καλλιέργεια κερασιάς 123.833 
καλλιέργεια δαμασκηνιάς 17.053 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 30.543 
καλλιέργεια καρυδιάς 18.348 
καλλιέργεια λεπτοκαρυάς (φουντουκιάς) 1.385 
καλλιέργεια καστανιάς 21.645 
καλλιέργεια βυσσινιάς 149 
καλλιέργεια κυδωνιάς 2.534 
καλλιέργεια φυστικιάς 2.642 
καλλιέργεια ακτινιδίου 49.635 
καλλιέργεια κορόμηλου 783 
καλλιέργεια μουριάς 819 
καλλιέργεια ροδιάς 8.470 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 8.955.842 
καλλιέργεια αμπέλου 65.592 

 
Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διαθέτει μια πολύ σημαντική κτηνοτροφία που περιλαμβάνει αρκετά 
αγροτικά ζώα. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως παρουσιάζεται, είναι ο κλάδος των ορνιθοειδών αλλά και της 
αιγοτροφίας. 

Σημαντικά ανεπτυγμένος είναι και ο κλάδος της τυροκομίας με σημαντικές ποσότητες εισερχομένου 
γάλακτος, καθώς και των εκκοκκιστηρίων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

Πίνακας 41: Κατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά είδος 
βιομηχανικής δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες σε 
τόνους ή αριθμό ζώων 

ορυζόμυλος εισερχόμενο ρύζι 45.000 
εκκοκκιστήριο σύσπορο βαμβάκι 100.000 
βιομηχανία ξύλου-πριονιστήρια Επεξεργασθείσα ξυλεία 5.000 
ελαιοτριβείο  Ελαιόκαρπος 30.503 
ιχθυοτροφείο αριθμός ψαριών 280.800 
Ορνιθοειδή αριθμός Ορνιθοειδών 12.952.029 
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Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες σε 
τόνους ή αριθμό ζώων 

Βοοειδή αριθμός βοοειδών 195.254 
χοιροτροφείο 
 

αριθμός χοίρων 
 

57.521 

μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός αιγοπροβάτων 1.371.066 
τυροκομείο 
 

εισερχόμενο γάλα 
 

268.726 

 

12.3.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε 
μορφή φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών και 
αποβλήτων εργοστασίων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  

Πίνακας 42: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού 
Δυναμικού σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου 
Δυναμικού σε τόνους 

άχυρο σιταριού 339.627 118.870 
άχυρο κριθαριού 138.809 48.583 
άχυρο βρώμης 10.128 3.545 
στελέχη καλαμποκιού 198.851 89.483 
άχυρο ρυζιού 32.739 11.459 
υπολείμματα καπνών 9.248 3.237 
στέλεχος βαμβακιού 340.416 119.145 
υπολείμματα ηλίανθου 8.569 2.999 
βαγάσση ζαχαρότευτλου 72.850 25.498 
υπολείμματα σόγιας 335 167 
υπολείμματα ντομάτας 
θερμοκηπίου 

74.811 37.406 

υπολείμματα αγγουριού 
θερμοκηπίου 

11.591 5.796 

υπολείμματα κολοκυθιών 
θερμοκηπίου 

23.172 11.586 

υπολείμματα φασολιών 
θερμοκηπίου 

204.734 102.367 

κλαδοδέματα λεμονιάς 10 5 
κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 192 96 
κλαδοδέματα μανταρινιάς 68 34 
κλαδοδέματα αχλαδιάς 4.589 2.294 
κλαδοδέματα μηλιάς 12.043 6.022 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 24.577 12.288 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 197.954 39.591 
κλαδοδέματα κερασιάς 154.792 30.958 
κλαδοδέματα δαμασκηνιάς 8.526 4.263 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 18.967 9.483 
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Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού 
Δυναμικού σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου 
Δυναμικού σε τόνους 

κλαδοδέματα καρυδιάς 9.174 4.587 
κλαδοδέματα λεπτοκαρυάς 
(φουντουκιάς) 

693 346 

κλαδοδέματα καστανιάς  10.823 5.411 
κλαδοδέματα βυσσινιάς 75 37 
κλαδοδέματα κυδωνιάς 1.267 633 
κλαδοδέματα φυστικάς 1.321 660 
κλαδοδέματα ακτινιδιάς 24.818 12.409 
κλαδοδέματα κορομηλιάς 392 196 
κλαδοδέματα μουριάς 410 205 
κλαδοδέματα ροδιάς 4.235 2.118 
κλαδοδέματα ελιάς  134.338 26.868 
κληματίδες 32.599 16.300 

 
 Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Αντίστοιχα, είναι προφανές ότι μια σημαντική ποσότητα κοπριάς ως υδαρή βιομάζα παράγεται ως υποπροϊόν 
των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τον δευτερογενή 
τομέα. 

Πολλά από τα προϊόντα αυτά έχουν βιολογική προέλευση και αποτελούν βιομάζα που μπορεί να αξιοποιηθεί 
με διάφορους τρόπους. 

Οι μονάδες που παράγουν σημαντικές ποσότητες κοπριάς κάθε έτος μπορούν μέσω αναερόβιας ζύμωσης να 
παράγουν βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας  

Πίνακας 43: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας δευτερογενή τομέα για το 2017 στην περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας [5] 

Κατηγορία βιομάζας Ποσότητα Θεωρητικού 
Δυναμικού σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

φλοιός ρυζιού 7.538 7.161 
υπολείμματα εκκοκκιστηρίου 10.000 4.000 
πριονίδι 500 450 
ελαιοπυρήνας  15.252 6.101 
επιπλέουσα ιλύς 32.276 16.138 
 κοπριά Ορνιθοειδών 64.760 58.284 
 κοπριά βοοειδών 9.763 8.786 
κοπριά χοίρων 575 546 
στερεή κοπριά αιγοπροβάτων 4.113 3.908 
συμπυκνωμένος ορός γάλακτος 37.323 33.591 
τυρόγαλο (μετά από τυρί 
τυρογάλακτος) 

9.405 7.524 

επιστροφές/ απώλειες 5.375 4.837 
υγρά έκπλυσης 13.436 12.093 

 
Η βιομάζα δασικής προέλευσης αφορά τα προϊόντα καλλιέργειας (αραιώσεων) και καθαρισμού των δασών, 
τα υπολείμματα των υλοτομιών και τα υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου στο δάσος.  



  Οκτώβριος, 2019 
 

Σελ. | 104  
 

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει σημαντικές ποσότητες που υλοτομούνται και παράγουν 
χρήσιμη ξυλεία. Από τα υλοτομημένα είδη ένα ποσοστό απολαμβάνεται ως χρήσιμη ξυλεία (περίπου το 50%) 
ένα μικρό ποσοστό από το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για καυσόξυλα και το υπόλοιπο παραμένει στο δάσος 
όπου αποσυντίθεται. 

Πίνακας 44: Παραγωγή δασικών προϊόντων για το 2017 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας [6] 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 3.527,00 
5 Δρυς 1.324,00 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 111,00 
ΣΥΝΟΛΟ 4.962 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη 146 
  5 Οξυά   
  6 Δρυς 2.552 
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 7.502 
    ΣΥΝΟΛΟ 10.201 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 230,68 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 3,24 
ΣΥΝΟΛΟ 234 
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Παραγωγή δασικών 
προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 4,80 
4 Οξυά 112,18 
5 Δρυς 108,00 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 225 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 1989,68 
4 Οξυά 5271,6 
5 Δρυς 4840,61 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά 30 
8 Λοιπά είδη 207,22 
ΣΥΝΟΛΟ 12.339 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 
1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 632,65 
4 Οξυά 830,54 
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 1.463 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
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3 Πεύκη 506,68 
4 Οξυά 1.124,87 
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 1.632 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 54,288 
4 Οξυά 3506,838 
5 Δρυς 23825,19 
6 Λεύκη 296,4 
7 Καστανιά 214,644 
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 27.897 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 355,00 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 355 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 2.052,00 
5 Δρυς 434,00 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά 476,00 
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8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 2.962 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά   
  6 Δρυς 355 
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη   
    ΣΥΝΟΛΟ 355 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 1.218,30 
4 Οξυά 26,70 
5 Δρυς 2.813,10 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 4.058 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 
1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 2.480,12 
4 Οξυά 216,00 
5 Δρυς 13.040,70 
6 Λεύκη 368,40 
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 16.105 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά   
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  6 Δρυς 1.968 
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη   
    ΣΥΝΟΛΟ 1.968 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών 
προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 4.308,16 
5 Δρυς 7.562,80 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 11.871 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά 1.500 
  6 Δρυς 5.300 
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά 100 
  9 Λοιπά είδη 800 
    ΣΥΝΟΛΟ 7.700 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 0,06 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 3627,18 
5 Δρυς 2581,16 
6 Λεύκη 203,3 
7 Καστανιά 925,43 
8 Λοιπά είδη 242,7 
ΣΥΝΟΛΟ 7.580 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  



  Οκτώβριος, 2019 
 

Σελ. | 109  
 

  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 4.100 
    ΣΥΝΟΛΟ 4.100 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 1.324,92 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 1.325 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 1.369,27 
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 1.369 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 697,41 
4 Οξυά 7.771,24 
5 Δρυς 33.969,42 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
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8 Λοιπά είδη 615,74 
ΣΥΝΟΛΟ 43.054 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 7.700 
    ΣΥΝΟΛΟ 7.700 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 3627,18 
5 Δρυς 5069,08 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά 1342,98 
8 Λοιπά είδη 245,76 
ΣΥΝΟΛΟ 10.285 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 5.727 
    ΣΥΝΟΛΟ 5.727 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 1.763,76 
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6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 17,40 
ΣΥΝΟΛΟ 1.781 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 4.379,22 
5 Δρυς 2.772,12 
6 Λεύκη 43,56 
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 58,38 
ΣΥΝΟΛΟ 7.253 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη 15.000 
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 50.000 
    ΣΥΝΟΛΟ 65.000 
ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά 1.018 
  6 Δρυς 628 
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη   
    ΣΥΝΟΛΟ 1.646 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 959,70 
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4 Οξυά   
5 Δρυς 1,80 
6 Λεύκη 3,60 
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 1,80 
ΣΥΝΟΛΟ 967 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 1928,86 
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 1.929 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 1.439,45 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 1.439 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
 

1 Ελάτη 150,14 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 29,69 
4 Οξυά 6.062,95 
5 Δρυς 1.948,66 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 1.050,73 
ΣΥΝΟΛΟ 9.242 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
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  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά 1.438 
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη   
    ΣΥΝΟΛΟ 1.438 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 19,8 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 454,16 
4 Οξυά 4053,81 
5 Δρυς 21739,98 
6 Λεύκη 889,2 
7 Καστανιά 1035,96 
8 Λοιπά είδη 216,18 
ΣΥΝΟΛΟ 28.409 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά 2.450 
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη   
    ΣΥΝΟΛΟ 2.450 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά 8,88 
5 Δρυς 43,08 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 52 
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Παραγωγή δασικών 
προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 101,76 
4 Οξυά 5.286,26 
5 Δρυς 9.653,75 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 352,56 
ΣΥΝΟΛΟ 15.394 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 6.000 
    ΣΥΝΟΛΟ 6.000 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη 1529,7 
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 14,64 
ΣΥΝΟΛΟ 1.544 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά 226 
  6 Δρυς 1.399 
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη   
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    ΣΥΝΟΛΟ 1.625 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων με μίσθωση 
λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη   

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 1.408,50 
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 1.409 

Παραγωγή δασικών 
προϊόντων από τους ΑΔΣ 
(αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 1.699,00 
4 Οξυά 5.867,00 
5 Δρυς 8.715,00 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά 1.902,00 
8 Λοιπά είδη 3.868,00 
ΣΥΝΟΛΟ 22.051 

 
 

12.4 Ηλιακό δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 

Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας στην περιφερειακή ενότητα. 
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Διάγραμμα 34: Χάρτες καταγραφής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. [7] [8] 

 

Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Σύμφωνα με τους χάρτες, αναλογικά μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό, παρουσιάζεται κυρίως σε μικρά κομμάτια 
των ανατολικών τμημάτων των περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειας.  

 

 

12.5 Υδροηλεκτρικό δυναμικό 
 

Οι επόμενοι χάρτες αποτυπώνουν τους κυριότερους ποταμούς της περιφέρειας καθώς και συγκεκριμένα 
τμήματα υδροληψίας.  

Ως αποτελέσματα των υδροληψιών αυτών, καταγράφονται, το εύρος τιμών της παροχής του ύδατος, καθώς 
και οι κλίσεις των εδαφών κατά τη ροή του υδατορέματος. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι υψομετρικές διαφορές, τμήματα του οδικού δικτύου καθώς και πόλεις και 
οικισμοί. 
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Διάγραμμα 35: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής άνω Αχελώου / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής άνω Αχελώου [9] 
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Σύμφωνα με τους χάρτες των εκτιμώμενων τιμών παροχής και κλίσεων εδάφους κατά τη ροή του 
υδατορέματος στις λεκάνες απορροής, τιμές παροχής >10 m3/sec, παρουσιάζονται στην λεκάνη απορροής 
του Άνω Αχελώου σε λίγα μόνο σημεία.  
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13 Περιφέρεια Κρήτης 
 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Κρήτης 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου). 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα  

 

 

13.1 Αιολικό δυναμικό 
 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας.  

 

 
Διάγραμμα 36: Χάρτης μέσης ταχύτητας του ανέμου στην Περιφέρεια Κρήτης (m/s) [1] 
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Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της Περιφέρειας Κρήτης απεικονίζει σε γενικές γραμμές, ένα 
εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η απόσταση αυτή θεωρείται ως 
ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας ανεμογεννήτριας. Για περεταίρω εξαγωγή 
συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 

 Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές, ότι το αξιόλογο θεωρητικό αιολικό δυναμικό, παρουσιάζεται 
ιδιαίτερα υψηλό σε εσωτερικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, όπως και στο ανατολικό 
τμήμα της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, όπου συναντά κανείς μέσες ταχύτητες ανέμου που 
υπερβαίνουν τα 9-9,5 m/s. 

Και στο υπόλοιπο όμως τμήμα της Περιφέρειας οι ταχύτητες κυμαίνονται σταθερά >6,5 m/s. 

 

 

13.2 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Στην επομένη ενότητα περιγράφετε αφενός μεν, η συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς και η 
παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις ποσότητες 
υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες επεξεργασίας 
διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

 

13.2.1 Κατανομή των καλλιεργειών της Περιφέρειας Κρήτης 

Σχετικά με την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 

Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 
υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι στην Περιφέρεια Κρήτης ως κατεξοχήν ελαιοπαραγωγός περιοχή, 
καλλιεργείτε σε μεγάλες εκτάσεις η ελιά.  

Αξιόλογες εκτάσεις σημειώνονται και στο αμπέλι, σε θερμοκηπιακά προϊόντα, καθώς και στο πορτοκάλι.  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

Πίνακας 45: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων για το 2017 στην Περιφέρεια Κρήτης [3] 

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 2.475 
καλλιέργεια κριθαριού 49.049 
καλλιέργεια βρώμης 13.680 
καλλιέργεια καλαμποκιού 580 
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Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια βαμβακιού 78 
καλλιέργεια ηλιάνθου 21 
καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 18.660 
καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 9.254 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 2.543 
καλλιέργεια φασολακίου θερμοκηπίου 2.666 
καλλιέργεια λεμονιάς 4.499 
καλλιέργεια πορτοκαλιάς 36.178 
καλλιέργεια μανταρινιάς 2.889 
καλλιέργεια αχλαδιάς 1.143 
καλλιέργεια μηλιάς 2.927 
καλλιέργεια βερικοκιάς 514 
καλλιέργεια ροδακινιάς 406 
καλλιέργεια κερασιάς 968 
καλλιέργεια δαμασκηνιάς 71 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 1.207 
καλλιέργεια καρυδιάς 2.565 
καλλιέργεια λεπτοκαρυάς (φουντουκιάς) 83 
καλλιέργεια καστανιάς 4.528 
καλλιέργεια βυσσινιάς 122 
καλλιέργεια κυδωνιάς 338 
καλλιέργεια φυστικιάς 135 
καλλιέργεια χαρουπιάς  18.964 
καλλιέργεια ακτινιδίου 78 
καλλιέργεια αβοκάντο 5.835 
καλλιέργεια μπανανιάς 897 
καλλιέργεια κορόμηλου 297 
καλλιέργεια grapefruit 714 
καλλιέργεια νερατζιάς 16 
καλλιέργεια κιτρου 808 
καλλιέργεια μουριάς 1.209 
καλλιέργεια ροδιάς 986 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 42.616.710 
καλλιέργεια αμπέλου 192.022 

 
Η Περιφέρεια Κρήτης, διαθέτει μια πολύ σημαντική κτηνοτροφία που περιλαμβάνει αρκετά αγροτικά ζώα. 
Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως παρουσιάζεται, είναι ο κλάδος των ορνιθοειδών αλλά και της αιγοτροφίας. 

Σημαντικά ανεπτυγμένος είναι και ο κλάδος της μεταποίησης στον κλάδο της ελαίας με σημαντικές 
ποσότητες διαχρονικά, επεξεργασμένου ελαιοπυρήνα και πυρηνόξυλου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 
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Πίνακας 46: Κατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Κρήτης κατά είδος βιομηχανικής 
δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες σε 
τόνους ή αριθμό ζώων 

πυρηνελαιουργείο Ελαιοπυρήνας 66.830 
ελαιοτριβείο  Ελαιόκαρπος 214.613 
Ορνιθοειδή αριθμός Ορνιθοειδών 524.855 
Βοοειδή αριθμός βοοειδών 2.069 
χοιροτροφείο 
 

αριθμός χοίρων 
 

34.081 

μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός αιγοπροβάτων 3.297.651 
τυροκομείο 
 

 
57.219 

 

13.2.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην Περιφέρεια Κρήτης σε μορφή φυτικών 
υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών και αποβλήτων εργοστασίων 
επεξεργασίας γεωργικών και δασικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  

Πίνακας 47: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην Περιφέρεια Κρήτης [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

άχυρο σιταριού 619 217 
άχυρο κριθαριού 22.170 7.760 
άχυρο βρώμης 1.710 599 
στελέχη καλαμποκιού 302 136 
στέλεχος βαμβακιού 39 14 
υπολείμματα ντομάτας 
θερμοκηπίου 

186.603 93.302 

υπολείμματα αγγουριού 
θερμοκηπίου 

92.536 46.268 

υπολείμματα κολοκυθιών 
θερμοκηπίου 

25.433 12.717 

υπολείμματα φασολιών 
θερμοκηπίου 

26.657 13.329 

κλαδοδέματα λεμονιάς 2.799 1.399 
κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 26.808 13.404 
κλαδοδέματα μανταρινιάς 2.730 1.365 
κλαδοδέματα αχλαδιάς 572 286 
κλαδοδέματα μηλιάς 1.528 764 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 320 160 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 276 55 
κλαδοδέματα κερασιάς 1.210 242 
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Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

κλαδοδέματα δαμασκηνιάς 36 18 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 750 375 
κλαδοδέματα καρυδιάς 1.283 641 
κλαδοδέματα λεπτοκαρυάς 
(φουντουκιάς) 

42 21 

κλαδοδέματα καστανιάς  2.264 1.132 
κλαδοδέματα βυσσινιάς 61 30 
κλαδοδέματα κυδωνιάς 169 85 
κλαδοδέματα φυστικάς 68 34 
κλαδοδέματα χαρουπιάς 
ήμερης 

9.482 4.741 

κλαδοδέματα ακτινιδιάς 39 19 
κλαδοδέματα αβοκάντο 2.918 1.459 
κλαδοδέματα μπανανιάς 449 224 
κλαδοδέματα κορομηλιάς 149 74 
κλαδοδέματα grapefruit 357 178 
κλαδοδέματα νερατζιάς 8 4 
κλαδοδέματα κίτρου 404 202 
κλαδοδέματα μουριάς 605 302 
κλαδοδέματα ροδιάς 493 246 
κλαδοδέματα ελιάς  639.251 127.850 
κληματίδες 95.435 47.718 

 
 Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Αντίστοιχα, είναι προφανές ότι μια σχετικά αξιόλογη ποσότητα ελαιοπυρήνα παράγεται ως υποπροϊόν των 
οικονομικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με τον δευτερογενή τομέα. 

Οι μονάδες που παράγουν σημαντικές ποσότητες κοπριάς κάθε έτος μπορούν μέσω αναερόβιας ζύμωσης να 
παράγουν βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας  

Πίνακας παραγωγής υπολειμματικών μορφών βιομάζας δευτερογενή τομέα για το 2017 στην Περιφέρεια 
Κρήτης [5] 

κατηγορία βιομάζας Ποσότητα Θεωρητικού 
Δυναμικού σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου 
Δυναμικού σε τόνους 

πυρηνόξυλο 33.415 6.683 
ελαιοπυρήνας  107.307 42.923 
 κοπριά Ορνιθοειδών 2.624 2.362 
 κοπριά βοοειδών 103 93 
υγρή κοπριά χοίρων 341 324 
στερεή κοπριά χοίρων 341 324 
ημίρευστη κοπριά χοίρων 341 324 
στερεή κοπριά αιγοπροβάτων 9.893 9.398 
συμπυκνωμένος ορός γάλακτος 7.947 7.152 
τυρόγαλο (μετά από τυρί 
τυρογάλακτος) 

2.003 1.602 
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κατηγορία βιομάζας Ποσότητα Θεωρητικού 
Δυναμικού σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου 
Δυναμικού σε τόνους 

επιστροφές/ απώλειες 1.144 1.030 
υγρά έκπλυσης 2.861 2.575 

 
 

13.3 Ηλιακό δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 

Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας στην περιφερειακή ενότητα. 

 

 
 

 
Διάγραμμα 37: Χάρτες καταγραφής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην περιφέρεια Κρήτης 
[7] [8] 
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Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Σύμφωνα με τους χάρτες, σχεδόν σε όλη την περιφέρεια Κρήτης, παρουσιάζεται αξιόλογο ηλιακό δυναμικό, 
ιδιαίτερα δε, στα νότια τμήματα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου και Ρεθύμνου η ολική ηλιακή 
ακτινοβολία παρουσιάζει τιμές που υπερβαίνουν τις 1.800 KWh/m2/έτος .  
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14 Περιφερειακή ενότητα Νοτίου Αιγαίου 
 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου), το γεωθερμικό 
δυναμικό όπου αναφέρονται δεδομένα όπως η παροχή και θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού. 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα. 

  

 

14.1 Αιολικό δυναμικό 
 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας.  

 
Διάγραμμα 38: Χάρτης μέσης ταχύτητας του ανέμου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (m/s) [1] 
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Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου απεικονίζει σε γενικές γραμμές, 
ένα εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η απόσταση αυτή θεωρείται 
ως ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας ανεμογεννήτριας. Για περεταίρω εξαγωγή 
συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 

 Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές, ότι αξιόλογο θεωρητικό αιολικό δυναμικό, παρουσιάζεται σχεδόν 
στο σύνολο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ταχύτητες που συχνά ξεπερνούν τα 8 m/s. 

 

 

14.2 Γεωθερμικό δυναμικό 
 

Στην ενότητα που ακολουθεί, γίνεται μια περιγραφή των σημαντικότερων γεωθερμικών πεδίων. Η 
παρουσίαση, αποτυπώνει μεταξύ άλλων συγκεκριμένα γεωθερμικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας ανά 
γεωθερμική λεκάνη όπως , η έκταση του γεωθερμικού πεδίου, το βάθος του γεωθερμικού ταμιευτήρα, καθώς 
και τις μέσες ετήσιες παροχές και θερμοκρασίες του γεωθερμικού ρευστού. 

 

14.2.1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων και στο ενεργό ηφαιστειακό τόξο του Ν. Αιγαίου, 
εντοπίζεται το γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας στη νήσο Σαντορίνη. Στην περιοχή πραγματοποιήθηκε 
γεωθερμική έρευνα που περιέλαβε και ερευνητικές γεωτρήσεις. Εντοπίστηκε πιθανό γεωθερμικό πεδίο που 
παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά : 

 ΄Εκταση : 25 km2 
 Θερμοκρασίες γεωθερμικού ταμιευτήρα: 30-65οC 
 Βάθος ταμιευτήρα: 50-250 μ. 

 

14.2.2 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΜΗΛΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στn Μήλο είχε εντοπιστεί το πρώτο γεωθερμικό πεδίο υψηλής θερμοκρασίας στη χώρα. Παράλληλα 
διαπιστώθηκε, από τις ερευνητικές εργασίες του ΙΓΜΕ, ότι σ’ ολόκληρο το νησί αναπτύσσεται ένα γεωθερμικό 
πεδίο χαμηλής ενθαλπίας μέχρι του βάθους των 200 μ. περίπου στο οποίο αδιαπέραστοι λιθολογικοί 
σχηματισμοί το διαχωρίζουν από το υψηλής ενθαλπίας πεδίο που εντοπίζεται σε μεγαλύτερα βάθη. 

Τόσο από παλαιότερες ερευνητικές εργασίες του ΙΓΜΕ όσο και νεώτερες της ΜΗΛΟΣ Α.Ε. περιχαράσσεται 
ένα βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας ενώ ολόκληρο το νησί αποτελεί ένα πιθανό πεδίο. 

Τα χαρακτηριστικά του βεβαιωμένου πεδίου έχουν ως εξής : 

 ΄Εκταση 63 Km2 
 Θερμοκρασία 60- 99 οC 
 Βάθος ταμιευτήρα: 50 - 200 m. 
 Παροχή: 750 m3/h 

Τα χαρακτηριστικά του πιθανού πεδίου έχουν ως εξής: 

 Έκταση 87 Km2 
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14.2.3 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Κατά τη δεκαετία του 1980 εγκαταστάθηκε εκεί και λειτούργησε για λίγο, σε πειραματική βάση, μικρή 
πιλοτική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 1,8 MWe. Η βιομηχανική αξιοποίηση δεν προχώρησε λόγω 
αντίθεσης των κατοίκων. 

Τα χαρακτηριστικά του βεβαιωμένου αυτού πεδίου έχουν ως εξής : 

 ΄Εκταση 50 Km2 
 Θερμοκρασία (στον πυθμένα των γεωτρήσεων) 280- 320 οC 
 Βάθος ταμιευτήρα: 1000 - 1380 m. 
 Παραγωγή: 339 ton/h ρευστού εκ των οποίων 200 ton/h κεκορεσμένου ατμού και 139 ton/h θερμού 

νερού. 
 Πίεση 11 – 29 ΑΤΜ. 

 

14.2.4 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΝΙΣΥΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Στη είχε εντοπιστεί το δεύτερο, γνωστό σήμερα, γεωθερμικό πεδίο υψηλής θερμοκρασίας στη χώρα. Οι 
έρευνες του ΙΓΜΕ άρχισαν και εδώ τη δεκαετία του 1970 λίγο μετά τη Μήλο. Ακολουθήθηκε η ίδια 
μεθοδολογία με την εκτέλεση μεγάλoυ εύρους ερευνητικών εργασιών επιφάνειας και τη διάνοιξη εννέα 
αβαθών γεωτρήσεων μέτρησης της γεωθερμικής βαθμίδας. 

Κατά τη δεκαετία του 1980 η ΔΕΗ, βασισμένη στα αποτελέσματα των προηγηθεισών ερευνών, διάνοιξε δύο 
βαθιές γεωτρήσεις έρευνας – παραγωγής μέχρι βάθους 1.820 μ. περίπου. 

 
Τα χαρακτηριστικά του βεβαιωμένου αυτού πεδίου έχουν ως εξής : 

 ΄Εκταση 3,50 Km2 
 Θερμοκρασία (στον πυθμένα των γεωτρήσεων) > 350οC 
 Βάθος ταμιευτήρα: 1400 - 1900 m. 
 Παροχή: 75 ton/h ρευστού. Λόγος αέριας προς υγρή φάση 27:73. 
 Πίεση 12 atm [2] 

 
 

14.3 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Στην επομένη ενότητα περιγράφετε αφενός μεν, η συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς και η 
παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις ποσότητες 
υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες επεξεργασίας 
διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

 

14.3.1 Κατανομή των καλλιεργειών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Σχετικά με την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 

Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 



  Οκτώβριος, 2019 
 

Σελ. | 130  
 

υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκτός σιτηρών και αμπελιών σε 
αξιόλογες εκτάσεις , καλλιεργείτε η ελιά, καθώς επίσης και δευτερεύοντος θερμοκηπιακά προϊόντα.  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

Πίνακας 48: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων για το 2017 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [3] 

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 7.473 
καλλιέργεια κριθαριού 32.950 
καλλιέργεια βρώμης 3.438 
καλλιέργεια καλαμποκιού 349 
καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 1.265 
καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 276 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 348 
καλλιέργεια φασολακίου θερμοκηπίου 193 
καλλιέργεια λεμονιάς 634 
καλλιέργεια πορτοκαλιάς 2.615 
καλλιέργεια μανταρινιάς 303 
καλλιέργεια αχλαδιάς 34 
καλλιέργεια μηλιάς 38 
καλλιέργεια βερικοκιάς 101 
καλλιέργεια ροδακινιάς 382 
καλλιέργεια κερασιάς 30 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 152 
καλλιέργεια καρυδιάς 29 
καλλιέργεια φυστικιάς 25 
καλλιέργεια χαρουπιάς  50 
καλλιέργεια αβοκάντο 21 
καλλιέργεια ροδιάς 279 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 3.534.431 
καλλιέργεια αμπέλου 14.600 

 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διαθέτει μια πολύ σημαντική κτηνοτροφία που περιλαμβάνει αρκετά αγροτικά 
ζώα. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως παρουσιάζεται, είναι ο κλάδος των ορνιθοειδών αλλά και της 
αιγοτροφίας. 

Σημαντικά ανεπτυγμένος είναι και ο κλάδος της μεταποίησης στον κλάδο της ελαίας με σημαντικές 
ποσότητες διαχρονικά, επεξεργασμένου ελαιοπυρήνα και πυρηνόξυλου. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται : 

Πίνακας 49: Κατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά είδος 
βιομηχανικής δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες 
σε τόνους ή αριθμό ζώων 

πυρηνελαιουργείο Ελαιοπυρήνας 6.250 
ελαιοτριβείο  Ελαιόκαρπος 20.000 
Ορνιθοειδή αριθμός Ορνιθοειδών 53.916 
Βοοειδή αριθμός βοοειδών 16.881 
χοιροτροφείο 
 

αριθμός χοίρων 
 

1.885 

μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός αιγοπροβάτων 347.946 
τυροκομείο 
 

εισερχόμενο γάλα 
 

22.708 

 

14.3.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε μορφή 
φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών και αποβλήτων 
εργοστασίων επεξεργασίας γεωργικών και δασικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  

Πίνακας 50: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

άχυρο σιταριού 1.868 654 
άχυρο κριθαριού 14.894 5.213 
άχυρο βρώμης 430 150 
στελέχη καλαμποκιού 182 82 
υπολείμματα ντομάτας 
θερμοκηπίου 

12.645 6.323 

υπολείμματα αγγουριού 
θερμοκηπίου 

2.764 1.382 

υπολείμματα κολοκυθιών 
θερμοκηπίου 

3.476 1.738 

υπολείμματα φασολιών 
θερμοκηπίου 

1.933 967 

κλαδοδέματα λεμονιάς 394 197 
κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 1.937 969 
κλαδοδέματα μανταρινιάς 286 143 
κλαδοδέματα αχλαδιάς 17 9 
κλαδοδέματα μηλιάς 20 10 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 63 31 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 260 52 
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Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

κλαδοδέματα κερασιάς 37 7 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 95 47 
κλαδοδέματα καρυδιάς 14 7 
κλαδοδέματα φυστικάς 13 6 
κλαδοδέματα χαρουπιάς 
ήμερης 

25 13 

κλαδοδέματα αβοκάντο 10 5 
κλαδοδέματα ροδιάς 140 70 
κλαδοδέματα ελιάς  53.016 10.603 
κληματίδες 7.256 3.628 

 
 Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Πολλά από τα προϊόντα αυτά έχουν βιολογική προέλευση και αποτελούν βιομάζα που μπορεί να αξιοποιηθεί 
με διάφορους τρόπους.  

Οι μονάδες που παράγουν σημαντικές ποσότητες κοπριάς κάθε έτος μπορούν μέσω αναερόβιας ζύμωσης να 
παράγουν βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας  

Πίνακας 51: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας δευτερογενή τομέα για το 2017 στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου [5] 

Κατηγορία βιομάζας Ποσότητα Θεωρητικού 
Δυναμικού σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

πυρηνόξυλο 3.125 625 
ελαιοπυρήνας  10.000 4.000 
 κοπριά Ορνιθοειδών 270 243 
 κοπριά βοοειδών 844 760 
κοπριά χοίρων 19 18 
στερεή κοπριά αιγοπροβάτων 1.044 992 
συμπυκνωμένος ορός γάλακτος 3.154 2.839 
τυρόγαλο (μετά από τυρί τυρογάλακτος) 795 636 
επιστροφές/ απώλειες 454 409 
υγρά έκπλυσης 1.135 1.022 

 
 

14.4 Ηλιακό δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 

Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας στην περιφερειακή ενότητα. 
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Διάγραμμα 39: Χάρτες καταγραφής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου [7] [8] 

 

Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Σύμφωνα με τους χάρτες, σχεδόν σε όλη την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παρουσιάζεται αξιόλογο ηλιακό 
δυναμικό. Οι δε συνήθεις τιμές ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, κυμαίνονται περίπου στις 1.800 KWh/m2/έτος 
.  
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15 Περιφέρεια Πελοποννήσου 
 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου), το γεωθερμικό 
δυναμικό όπου αναφέρονται δεδομένα όπως η παροχή και θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού. 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα. 

Τέλος περιλαμβάνονται πληροφορίες και για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της περιφέρειας, όπως χάρτες 
αποτύπωσης των κυριοτέρων σημείων αξιοποιήσιμης παροχής ύδατος.  

 

 

15.1 12.1 Αιολικό δυναμικό 
 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας.  

 
Διάγραμμα 40: Χάρτης μέσης ταχύτητας του ανέμου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (m/s) [1] 
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Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου απεικονίζει σε γενικές γραμμές, 
ένα εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η απόσταση αυτή θεωρείται 
ως ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας ανεμογεννήτριας. Για περεταίρω εξαγωγή 
συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 

 Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές, ότι αξιόλογο θεωρητικό αιολικό δυναμικό, παρουσιάζεται κυρίως 
στο ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας. Οι συνήθεις μέσες ταχύτητες ανέμου κυμαίνονται στα 6-7 m/s. 

 

 

15.2 Γεωθερμικό δυναμικό 
Στην ενότητα που ακολουθεί, γίνεται μια περιγραφή των σημαντικότερων γεωθερμικών πεδίων. Η 
παρουσίαση, αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένα γεωθερμικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας ανά 
γεωθερμική λεκάνη όπως, η έκταση του γεωθερμικού πεδίου, το βάθος του γεωθερμικού ταμιευτήρα, καθώς 
και τις μέσες ετήσιες παροχές και θερμοκρασίες του γεωθερμικού ρευστού. 

 

15.2.1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ 

Η περιοχή βρίσκεται ~ 70 χλμ. δυτικά της Αθήνας και διοικητικά υπάγεται στην περιφερειακή ενότητα 
Κορινθίας. 

Εκεί εντοπίστηκε γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας με την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών και 7 
παραγωγικών γεωτρήσεων. 

Στο πεδίο αναπτύσσονται δύο θερμοί υδροφορείς. Ο πρώτος σε βάθος από 50 – 200 μ. με θερμοκρασίες 60 
– 76o C. Ο δεύτερος σε βάθος 600 – 900 μ. με θερμοκρασία 75o C και παρουσία αερίων (CO2 και Η2S). 

Τα χαρακτηριστικά του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου είναι συνοπτικά τα εξής : 

 Έκταση : 3 km2 
 Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα: 
 50 – 200 μ. 60 – 76o C 
 600 – 900 μ. έως 75o C 
 Bάθος ταμιευτήρα 50 – 200μ και 600 - 900 μ. 
 Παροχή 600 m3/h νερού [2] 

 

 

15.3 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Στην επομένη ενότητα περιγράφετε αφενός μεν, η συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς και η 
παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις ποσότητες 
υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες επεξεργασίας 
διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στις παραγωγές δασικών προϊόντων ανά δασαρχείο.  
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15.3.1 Κατανομή των καλλιεργειών της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Σχετικά με την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 

Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 
υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατεξοχήν ελαιοπαραγωγός 
περιοχή, εκτός φυσικά της ελιάς, σε αξιόλογες εκτάσεις , καλλιεργούνται τα θερμοκηπιακά προϊόντα , καθώς 
επίσης και δευτερεύοντος τα σιτηρά.  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

Πίνακας 52: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων για το 2017 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου [3] 

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 41.951 
καλλιέργεια κριθαριού 29.433 
καλλιέργεια βρώμης 69.004 
καλλιέργεια καλαμποκιού 14.189 
καλλιέργεια ρυζιού 434 
καλλιέργεια βαμβακιού 14 
καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 21.139 
καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 3.089 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 5.651 
καλλιέργεια φασολακίου θερμοκηπίου 3.441 
καλλιέργεια λεμονιάς 15.144 
καλλιέργεια πορτοκαλιάς 158.712 
καλλιέργεια μανταρινιάς 35.633 
καλλιέργεια αχλαδιάς 3.823 
καλλιέργεια μηλιάς 6.722 
καλλιέργεια βερικοκιάς 22.037 
καλλιέργεια ροδακινιάς 2.753 
καλλιέργεια κερασιάς 2.951 
καλλιέργεια δαμασκηνιάς 30 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 2.251 
καλλιέργεια καρυδιάς 26.035 
καλλιέργεια λεπτοκαρυάς (φουντουκιάς) 24 
καλλιέργεια καστανιάς 18.677 
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Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια βυσσινιάς 815 
καλλιέργεια κυδωνιάς 384 
καλλιέργεια φυστικιάς 256 
καλλιέργεια χαρουπιάς  3.808 
καλλιέργεια ακτινιδίου 21 
καλλιέργεια αβοκάντο 40 
καλλιέργεια κορόμηλου 13 
καλλιέργεια grapefruit 659 
καλλιέργεια νερατζιάς 41 
καλλιέργεια κιτρου 32 
καλλιέργεια μουριάς 46 
καλλιέργεια ροδιάς 4.114 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 42.149.347 
καλλιέργεια αμπέλου 247.468 

 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, διαθέτει μια πολύ σημαντική κτηνοτροφία που περιλαμβάνει αρκετά αγροτικά 
ζώα. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως παρουσιάζεται, είναι ο κλάδος των ορνιθοειδών αλλά και της 
αιγοτροφίας. 

Σημαντικά ανεπτυγμένος είναι και ο κλάδος της μεταποίησης στον κλάδο της ελαίας με σημαντικές 
ποσότητες διαχρονικά, επεξεργασμένου ελαιοπυρήνα και πυρηνόξυλου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

Πίνακας 53: Κατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά είδος 
βιομηχανικής δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες σε 
τόνους ή αριθμό ζώων 

πυρηνελαιουργείο Ελαιοπυρήνας 160.557 
βιομηχανία ξύλου-πριονιστήρια Επεξεργασθείσα ξυλεία 200 
ελαιοτριβείο  Ελαιόκαρπος 542.885 
Ορνιθοειδή αριθμός Ορνιθοειδών 809.408 
Βοοειδή αριθμός βοοειδών 16.713 
χοιροτροφείο 
 

αριθμός χοίρων 
 

43.570 

μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός αιγοπροβάτων 811.387 
τυροκομείο 
 

εισερχόμενο γάλα 
 

59.264 
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15.3.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε μορφή 
φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών και αποβλήτων 
εργοστασίων επεξεργασίας γεωργικών και δασικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  

Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

άχυρο σιταριού 10.488 3.671 
άχυρο κριθαριού 13.304 4.656 
άχυρο βρώμης 8.626 3.019 
στελέχη καλαμποκιού 7.378 3.320 
άχυρο ρυζιού 54 19 
στέλεχος βαμβακιού 7 2 
υπολείμματα ντομάτας 
θερμοκηπίου 

211.394 105.697 

υπολείμματα αγγουριού 
θερμοκηπίου 

30.892 15.446 

υπολείμματα κολοκυθιών 
θερμοκηπίου 

56.506 28.253 

υπολείμματα φασολιών 
θερμοκηπίου 

34.405 17.203 

κλαδοδέματα λεμονιάς 9.420 4.710 
κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 117.606 58.803 
κλαδοδέματα μανταρινιάς 33.673 16.836 
κλαδοδέματα αχλαδιάς 1.911 956 
κλαδοδέματα μηλιάς 3.509 1.754 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 13.729 6.864 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 1.872 374 
κλαδοδέματα κερασιάς 3.688 738 
κλαδοδέματα δαμασκηνιάς 15 7 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 1.398 699 
κλαδοδέματα καρυδιάς 13.017 6.509 
κλαδοδέματα λεπτοκαρυάς 
(φουντουκιάς) 

12 6 

κλαδοδέματα καστανιάς  9.339 4.669 
κλαδοδέματα βυσσινιάς 407 204 
κλαδοδέματα κυδωνιάς 192 96 
κλαδοδέματα φυστικάς 128 64 
κλαδοδέματα χαρουπιάς 
ήμερης 

1.904 952 

κλαδοδέματα ακτινιδιάς 11 5 
κλαδοδέματα αβοκάντο 20 10 
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Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

κλαδοδέματα κορομηλιάς 7 3 
κλαδοδέματα grapefruit 330 165 
κλαδοδέματα νερατζιάς 21 10 
κλαδοδέματα κίτρου 16 8 
κλαδοδέματα μουριάς 23 12 
κλαδοδέματα ροδιάς 2.057 1.028 
κλαδοδέματα ελιάς  632.240 126.448 
κληματίδες 122.991 61.496 

 
 Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Πολλά από τα προϊόντα αυτά έχουν βιολογική προέλευση και αποτελούν βιομάζα που μπορεί να αξιοποιηθεί 
με διάφορους τρόπους.  

Οι μονάδες που παράγουν σημαντικές ποσότητες κοπριάς κάθε έτος μπορούν μέσω αναερόβιας ζύμωσης να 
παράγουν βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας  

Πίνακας 54: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας δευτερογενή τομέα για το 2017 στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου [5] 

κατηγορία βιομάζας Ποσότητα Θεωρητικού 
Δυναμικού σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου 
Δυναμικού σε τόνους 

πυρηνόξυλο 80.279 16.056 
πριονίδι 20 18 
ελαιοπυρήνας  271.443 108.577 
 κοπριά Ορνιθοειδών 4.047 3.642 
 κοπριά βοοειδών 836 752 
κοπριά χοίρων 
 

436 
 

414 
 

στερεή κοπριά αιγοπροβάτων 2.434 2.312 
συμπυκνωμένος ορός γάλακτος 8.231 7.408 
τυρόγαλο (μετά από τυρί 
τυρογάλακτος) 

2.074 1.659 

επιστροφές/ απώλειες 1.185 1.067 
υγρά έκπλυσης 2.963 2.667 

 
Η βιομάζα δασικής προέλευσης αφορά τα προϊόντα καλλιέργειας (αραιώσεων) και καθαρισμού των δασών, 
τα υπολείμματα των υλοτομιών και τα υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου στο δάσος.  

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει σημαντικές ποσότητες που υλοτομούνται και παράγουν χρήσιμη 
ξυλεία. Από τα υλοτομούμενα είδη ένα ποσοστό απολαμβάνεται ως χρήσιμη ξυλεία (περίπου το 50%) ένα 
μικρό ποσοστό από το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για καυσόξυλα και το υπόλοιπο παραμένει στο δάσος όπου 
αποσυντίθεται. 
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Πίνακας 55: Παραγωγή δασικών προϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου [6] 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ  
Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ (αρθ. 74 
Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 741,00 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 1.411,00 
ΣΥΝΟΛΟ 2.152 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη 1.841 
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη 72 
  5 Οξυά   
  6 Δρυς 18 
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 36 
    ΣΥΝΟΛΟ 1.967 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 270 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 147 
ΣΥΝΟΛΟ 417 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 9 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 50 
4 Οξυά   
5 Δρυς 248 
6 Λεύκη   
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7 Καστανιά 423 
8 Λοιπά είδη 632 
ΣΥΝΟΛΟ 1.362 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη 21,2 
3 Πεύκη 304,32 
4 Οξυά   
5 Δρυς 5375,78 
6 Λεύκη 89,6 
7 Καστανιά 29,75 
8 Λοιπά είδη 3197,46 
ΣΥΝΟΛΟ 9.018 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με μίσθωση λήμματος A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.   

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 7,00 
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη 2,20 
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 9 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από τους ΑΔΣ (αρθ. 74 
Ν. 1541/85 Π.Δ. 126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 
1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 576,00 
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 576 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη 338 
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη 825 
  5 Οξυά   
  6 Δρυς 50 
  7 Λεύκη   
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  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 150 
    ΣΥΝΟΛΟ 1.363 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με αυτεπιστασία 
(Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 0 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη 270 
  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη   
    ΣΥΝΟΛΟ 270 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη 307 
  5 Οξυά   
  6 Δρυς 45 
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 364 
    ΣΥΝΟΛΟ 716 
ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη 146 
  5 Οξυά   
  6 Δρυς 2.552 
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 7.502 
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    ΣΥΝΟΛΟ 10.201 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη 307 
  5 Οξυά   
  6 Δρυς 45 
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 6 
    ΣΥΝΟΛΟ 358 

 
 

15.4 Ηλιακό δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 

Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας στην περιφερειακή ενότητα. 
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Διάγραμμα 41: Χάρτες καταγραφής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου [7] [8] 

 

Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Σύμφωνα με τους χάρτες, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αναλογικά μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό κυρίως 
στα ανατολικά και νότια τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων. Οι δε συνήθεις τιμές ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κυμαίνονται περίπου στις 1.700 KWh/m2/έτος .  

 

 

15.5 Υδροηλεκτρικό δυναμικό 
 

Οι επόμενοι χάρτες αποτυπώνουν τους κυριότερους ποταμούς της περιφέρειας καθώς και συγκεκριμένα 
τμήματα υδροληψίας.  

Ως αποτελέσματα των υδροληψιών αυτών, καταγράφονται, το εύρος τιμών της παροχής του ύδατος, καθώς 
και οι κλίσεις των εδαφών κατά τη ροή του υδατορέματος. 
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Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι υψομετρικές διαφορές, τμήματα του οδικού δικτύου καθώς και πόλεις και 
οικισμοί. 

 
Διάγραμμα 42: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής κάτω Γλαύκου / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής κάτω Γλαύκου [9] 
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Διάγραμμα 43: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής άνω Γλαύκου / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής άνω Γλαύκου [9] 
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Διάγραμμα 44: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Σελινούντα / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης απορροής 
Σελινούντα [9] 
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Διάγραμμα 45: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής κάτω Λάδωνα / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής κάτω Λάδωνα [9] 
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Διάγραμμα 46: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής άνω Λάδωνα / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής άνω Λάδωνα [9] 
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Διάγραμμα 47: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής κάτω Λούσιου / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά την ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής κάτω Λούσιου [9] 
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Σύμφωνα με τους χάρτες των εκτιμώμενων τιμών παροχής και κλίσεων εδάφους κατά τη ροή του 
υδατορέματος στις λεκάνες απορροής, τιμές παροχής ≈ 2 m3/sec, παρουσιάζονται ενδεικτικά στις λεκάνες 
του Γλαύκου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Μοιρών, στην λεκάνη απορροής του Σελινούντα, στις 
περιοχές Χαλκιάνικα και Αγ. Βαρβάρας, όπως και σε αρκετά σημεία της λεκάνης απορροής του Λάδωνα με 
τιμές παροχής ύδατος> 6,27 m3/sec. 
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16 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση του θεωρητικού δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας [ΑΠΕ] στη γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα, οι επόμενες ενότητες περιλαμβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το αιολικό 
δυναμικό (χάρτες αιολικού δυναμικού, όπου καταγράφονται η μέση ταχύτητα του άνεμου). 

Σε ότι αφορά στο δυναμικό της βιομάζας παρουσιάζονται πίνακες παραγωγής διαφόρων καλλιεργειών και 
εκτιμώμενων ποσοτήτων υπολειμματικής βιομάζας, ενώ για το ηλιακό δυναμικό παρουσιάζονται χάρτες 
αποτύπωσης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας ανά περιφερειακή ενότητα. 

Τέλος περιλαμβάνονται πληροφορίες και για το υδροηλεκτρικό δυναμικό της περιφέρειας, όπως χάρτες 
αποτύπωσης των κυριοτέρων σημείων αξιοποιήσιμης παροχής ύδατος.  

 

 

16.1 Αιολικό δυναμικό 
 

Η παρουσίαση του αιολικού δυναμικού γίνεται μέσω χάρτη όπου παρουσιάζεται η μέση ετήσια ταχύτητα 
ανέμου σε m/s, που επικρατεί στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Η διακύμανση των ταχυτήτων του ανέμου γίνεται μέσω χρωματικών αποτυπώσεων, έτσι ώστε να γίνεται 
εύκολα αντιληπτή στον χάρτη η απεικόνιση του θεωρητικού αιολικού δυναμικού. 

Στον χάρτη καταγράφονται επιπλέον και οι σημαντικότερες πόλεις της περιφέρειας.  

 
Διάγραμμα 48: Χάρτης μέσης ταχύτη [1]τας του ανέμου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (m/s) [1] 
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Το ενδεικτικό αιολικό θεωρητικό δυναμικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απεικονίζει σε γενικές γραμμές, 
ένα εύρος τιμών μέσης ταχύτητας ανέμου(m/s) στα 100 μέτρα από το έδαφος. Η απόσταση αυτή θεωρείται 
ως ενδεικτική και αντιστοιχεί στο μέσο ύψος του ρότορα μιας ανεμογεννήτριας. Για περεταίρω εξαγωγή 
συμπερασμάτων είναι απαραίτητη επιμέρους μελέτη. 

 Η παραπάνω αποτύπωση καθιστά σαφές, ότι το σημαντικότερο θεωρητικό αιολικό δυναμικό, παρουσιάζεται 
κυρίως στο νότιο τμήμα της Εύβοιας. Οι συνήθεις μέσες ταχύτητες ανέμου εκεί ξεπερνούν σε κάποιες 
περιοχές τα 8-8,5 m/s. 

 

 

16.2 Δυναμικό Βιομάζας 
 

Στην επομένη ενότητα περιγράφετε αφενός μεν, η συνολική δυναμικότητα της περιφέρειας στον πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα με καταγραφή των εκτάσεων των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς και η 
παραγωγή προϊόντων από τον μεταποιητικό κλάδο, αφετέρου δε, παρουσιάζονται πίνακες με τις ποσότητες 
υπολειμματικής βιομάζας που προκύπτουν από τις καλλιέργειες, όπως και από τις μονάδες επεξεργασίας 
διαφόρων προϊόντων της μεταποίησης. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και στις παραγωγές δασικών προϊόντων ανά δασαρχείο.  

 

16.2.1 Κατανομή των καλλιεργειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Σχετικά με την καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων της βιομάζας μπορούν να γίνουν διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις. 

Η κατανομή των δεδομένων θα γίνει σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο την συλλογή τους. Στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα κατατάσσονται (α) τα υπολείμματα, που αφορούν σε οποιοδήποτε 
υπόλειμμα (π.χ. ελαιοκλαδέματα, στελέχη από άχυρα, δασικά υπολείμματα κτλ) που μένει στο χωράφι μετά 
την συγκομιδή κάποιου κύριου προϊόντος καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες, και (β) στη βιομάζα που 
προέρχεται από τον δευτερογενή τομέα ανήκουν τα υποπροϊόντα βιομάζας, που προκύπτουν κατά την 
επεξεργασία στον μεταποιητικό κλάδο ορισμένων πρώτων υλών (π.χ. ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, 
τυροκομεία κτλ).  

Από τον παρακάτω πίνακα είναι σαφές ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καλλιεργούνται σε αξιόλογες 
εκτάσεις, τα σιτηρά, οι ελιές και το βαμβάκι. Επίσης, καλλιεργούνται και τα θερμοκηπιακά προϊόντα , κυρίως 
η ντομάτα, καθώς και εκτάσεις για ενεργειακές καλλιέργειες όπως ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη με 16.272 
και 859 στρέμματα αντίστοιχα.  

Η ταξινόμηση κατηγοριών και τύπων βιομάζας που αναφέρονται έχει γίνει, κυρίως βάσει στοιχείων της 
ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έρευνα που απορρέει και ως απαίτηση σύμφωνα με την ΕΕ 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 

Πίνακας 56: Κατανομή καλλιεργούμενων εκτάσεων για το 2017 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας [3] 

Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια σιταριού 464.137 
καλλιέργεια κριθαριού 184.461 
καλλιέργεια βρώμης 78.144 
καλλιέργεια καλαμποκιού 83.762 
καλλιέργεια ρυζιού 12.144 
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Τύπος Βιομηχανίας/Δραστηριότητας Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) 

καλλιέργεια καπνού 2.821 
καλλιέργεια βαμβακιού 328.580 
καλλιέργεια ηλιάνθου 1.111 
καλλιέργεια ζαχαρότευτλου 659 
καλλιέργεια σόγιας 54 
καλλιέργεια ντομάτας επιτραπέζιας θερμοκηπίου 15.331 
καλλιέργεια αγγουριού θερμοκηπίου 1.164 
καλλιέργεια κολοκυθακίου θερμοκηπίου 1.998 
καλλιέργεια φασολακίου θερμοκηπίου 5.424 
καλλιέργεια λεμονιάς 1.865 
καλλιέργεια πορτοκαλιάς 1.748 
καλλιέργεια μανταρινιάς 943 
καλλιέργεια αχλαδιάς 475 
καλλιέργεια μηλιάς 1.303 
καλλιέργεια βερικοκιάς 240 
καλλιέργεια ροδακινιάς 813 
καλλιέργεια κερασιάς 2.809 
καλλιέργεια δαμασκηνιάς 644 
καλλιέργεια αμυγδαλιάς 5.910 
καλλιέργεια καρυδιάς 13.809 
καλλιέργεια λεπτοκαρυάς (φουντουκιάς) 89 
καλλιέργεια καστανιάς 1.623 
καλλιέργεια βυσσινιάς 39 
καλλιέργεια κυδωνιάς 181 
καλλιέργεια φυστικιάς 21.777 
καλλιέργεια χαρουπιάς  171 
καλλιέργεια ακτινιδίου 1.826 
καλλιέργεια κορόμηλου 49 
καλλιέργεια νερατζιάς 38 
καλλιέργεια μουριάς 86 
καλλιέργεια ροδιάς 3.365 
καλλιέργεια ελιάς (αρ. δένδρων) 16.113.112 
καλλιέργεια αμπέλου 61.576 

 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαθέτει μια πολύ σημαντική κτηνοτροφία που περιλαμβάνει αρκετά 
αγροτικά ζώα. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως παρουσιάζεται, είναι ο κλάδος των ορνιθοειδών αλλά και της 
αιγοτροφίας. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος όπως παρουσιάζεται, είναι ο κλάδος της εκτροφής αιγοπροβάτων.  

 
  



  Οκτώβριος, 2019 
 

Σελ. | 155  
 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

 

Πίνακας 57: Κατανομή παραγομένων υποπροϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά είδος 
βιομηχανικής δραστηριότητας [4] 

Τύπος Βιομηχανίας / 
Δραστηριότητας 

 Πρώτη Υλη Επεξεργαζόμενες ποσότητες 
σε τόνους ή αριθμό ζώων 

πυρηνελαιουργείο Ελαιοπυρήνας 10.000 
βιομηχανία ξύλου-πριονιστήρια Επεξεργασθείσα ξυλεία 3.460 
ελαιοτριβείο  Ελαιόκαρπος 61.172 
ιχθυοτροφείο αριθμός ψαριών 35.000 
Ορνιθοειδή αριθμός Ορνιθοειδών 12.176.014 
Βοοειδή αριθμός βοοειδών 38.288 
χοιροτροφείο 
 

αριθμός χοίρων 
 

40.805 

μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων αριθμός αιγοπροβάτων 811.835 
τυροκομείο 
 

εισερχόμενο γάλα 
 

24.608 

 
 

16.2.2 Εκτίμηση της παραγόμενης βιομάζας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε μορφή 
φυτικών υπολειμμάτων καλλιεργειών, υπολειμμάτων υλοτομιών και αποβλήτων 
εργοστασίων επεξεργασίας γεωργικών και δασικών προϊόντων. 

Οι γεωργικές καλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων που οι αγρότες 
διαχειρίζονται συνήθως με γνώμονα την απαλλαγή τους από αυτά. Συνήθως προσπαθούν να τα κάψουν ή να 
τα ενσωματώσουν στο έδαφος.  

Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας για το 2017 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας [5] 

Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

άχυρο σιταριού 116.034 40.612 
άχυρο κριθαριού 83.376 29.182 
άχυρο βρώμης 9.768 3.419 
στελέχη καλαμποκιού 43.556 19.600 
άχυρο ρυζιού 1.518 531 
υπολείμματα καπνών 403 141 
στέλεχος βαμβακιού 164.947 57.731 
υπολείμματα ηλίανθου 168 59 
βαγάσση ζαχαρότευτλου 1.517 531 
υπολείμματα σόγιας 11 5 
υπολείμματα ντομάτας 
θερμοκηπίου 

153.310 76.655 

υπολείμματα αγγουριού 
θερμοκηπίου 

11.637 5.819 

υπολείμματα κολοκυθιών 
θερμοκηπίου 

19.979 9.990 
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Κατηγορία υπολειμματικής 
Βιομάζας 

Ποσότητα Θεωρητικού Δυναμικού 
σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

υπολείμματα φασολιών 
θερμοκηπίου 

54.240 27.120 

κλαδοδέματα λεμονιάς 1.160 580 
κλαδοδέματα πορτοκαλιάς 1.295 648 
κλαδοδέματα μανταρινιάς 891 446 
κλαδοδέματα αχλαδιάς 238 119 
κλαδοδέματα μηλιάς 680 340 
κλαδοδέματα βερικοκιάς 149 75 
κλαδοδέματα ροδακινιάς 553 111 
κλαδοδέματα κερασιάς 3.511 702 
κλαδοδέματα δαμασκηνιάς 322 161 
κλαδοδέματα αμυγδαλιάς 3.670 1.835 
κλαδοδέματα καρυδιάς 6.904 3.452 
κλαδοδέματα λεπτοκαρυάς 
(φουντουκιάς) 

44 22 

κλαδοδέματα καστανιάς  811 406 
κλαδοδέματα βυσσινιάς 20 10 
κλαδοδέματα κυδωνιάς 91 45 
κλαδοδέματα φυστικάς 10.889 5.444 
κλαδοδέματα χαρουπιάς 
ήμερης 

85 43 

κλαδοδέματα ακτινιδιάς 913 457 
κλαδοδέματα κορομηλιάς 25 12 
κλαδοδέματα νερατζιάς 19 10 
κλαδοδέματα μουριάς 43 21 
κλαδοδέματα ροδιάς 1.683 841 
κλαδοδέματα ελιάς  241.697 48.339 
κληματίδες 30.603 15.302 

 
Οι ζωικές εκτροφές παράγουν επίσης σημαντικές ποσότητες κοπριάς και ούρων που μπορούν να δώσουν 
σημαντικά ποσά ενέργειας. 

Πολλά από τα προϊόντα αυτά έχουν βιολογική προέλευση και αποτελούν βιομάζα που μπορεί να αξιοποιηθεί 
με διάφορους τρόπους.  

Οι μονάδες που παράγουν σημαντικές ποσότητες κοπριάς κάθε έτος μπορούν μέσω αναερόβιας ζύμωσης να 
παράγουν βιοαέριο για την παραγωγή ενέργειας  

Πίνακας 58: Παραγωγή υπολειμματικών μορφών βιομάζας δευτερογενή τομέα για το 2017 στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας [5] 

Κατηγορία βιομάζας Ποσότητα Θεωρητικού 
Δυναμικού σε τόνους 

Ποσότητα Διαθέσιμου Δυναμικού 
σε τόνους 

πυρηνόξυλο 5.000 1.000 
πριονίδι 346 311 
ελαιοπυρήνας  30.586 12.234 
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επιπλέουσα ιλύς 4.023 2.011 
 κοπριά Ορνιθοειδών 60.880 54.792 
 κοπριά βοοειδών 1.914 1.723 
κοπριά χοίρων 
 

408 388 

στερεή κοπριά αιγοπροβάτων 2.436 2.314 
συμπυκνωμένος ορός γάλακτος 3.418 3.076 
τυρόγαλο (μετά από τυρί 
τυρογάλακτος) 

861 689 

επιστροφές/ απώλειες 492 443 
υγρά έκπλυσης 1.230 1.107 

 
Η βιομάζα δασικής προέλευσης αφορά τα προϊόντα καλλιέργειας (αραιώσεων) και καθαρισμού των δασών, 
τα υπολείμματα των υλοτομιών και τα υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου στο δάσος.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει σημαντικές ποσότητες που υλοτομούνται και παράγουν χρήσιμη 
ξυλεία. Από τα υλοτομούμενα είδη ένα ποσοστό απολαμβάνεται ως χρήσιμη ξυλεία (περίπου το 50%) ένα 
μικρό ποσοστό από το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για καυσόξυλα και το υπόλοιπο παραμένει στο δάσος όπου 
αποσυντίθεται. 

Πίνακας παραγωγής δασικών προϊόντων για το 2017 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας [6] 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 3.922,72 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 929,25 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 5,00 
ΣΥΝΟΛΟ 4.857 

Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
μίσθωση λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 824,81 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 230,65 
ΣΥΝΟΛΟ 1.055 
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Παραγωγή δασικών προϊόντων από 
τους ΑΔΣ (αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 3.137,42 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 329,90 
ΣΥΝΟΛΟ 3.467 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

Π
ΙΝ

ΑΚΑΣ M
H

 ΔΗ
Μ

 

1 Ελάτη 224,48 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 8,66 
6 Λεύκη 9,85 
7 Καστανιά 20 
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 263 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη 5.000 
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη   
    ΣΥΝΟΛΟ 5.000 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

Π
ΙΝ

ΑΚΑΣ 1 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
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5 Δρυς 623,74 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 624 

Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
μίσθωση λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 1.371,00 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 45,60 
4 Οξυά   
5 Δρυς 607,60 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 2.024 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από 
τους ΑΔΣ (αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 761,85 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 132,20 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 894 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη 1.900 
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη   
    ΣΥΝΟΛΟ   
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 57,85 
2 Ερυθρελάτη   
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3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 2430,7 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 2.489 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
μίσθωση λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 786,00 
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 786 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από 
τους ΑΔΣ (αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 786,00 
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 786 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
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8 Λοιπά είδη 720,26 
ΣΥΝΟΛΟ 720 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 
ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 71 
    ΣΥΝΟΛΟ 71 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 787,5 
4 Οξυά   
5 Δρυς 1040,4 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 477,75 
ΣΥΝΟΛΟ 2.306 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 2.391 
    ΣΥΝΟΛΟ 2.391 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ 

Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
μίσθωση λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 892,19 
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4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 892 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από 
τους ΑΔΣ (αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 6.855,20 
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 6.855 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 3.244 
    ΣΥΝΟΛΟ 3.244 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
 

1 Ελάτη 58,74 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 12926,54 
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 945,62 
ΣΥΝΟΛΟ 13.931 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη   
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  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 2.847 
    ΣΥΝΟΛΟ 2.847 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
μίσθωση λήμματος 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 78,00 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 12,00 
ΣΥΝΟΛΟ 90 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από 
τους ΑΔΣ (αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 101,38 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 54,09 
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά 743,03 
8 Λοιπά είδη 209,52 
ΣΥΝΟΛΟ 1.108 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 171 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη 3219,01 
4 Οξυά   
5 Δρυς   
6 Λεύκη   
7 Καστανιά 19,8 
8 Λοιπά είδη 1087,95 
ΣΥΝΟΛΟ 4.498 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 

Παραγωγή δασικών προϊόντων από 
τους ΑΔΣ (αρθ. 74 Ν. 1541/85 Π.Δ. 
126/86) από Δημόσια Δάση 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη   
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
5 Δρυς 275,17 
6 Λεύκη   
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη   
ΣΥΝΟΛΟ 275 

        
ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη   
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη 398 
  5 Οξυά   
  6 Δρυς   
  7 Λεύκη   
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 2.350 
    ΣΥΝΟΛΟ 2.748 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ 2017   Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  
  1 Ελάτη 1.800 
  3 Ερυθρελάτη   
  4 Πεύκη 120 
  5 Οξυά   
  6 Δρυς 120 
  7 Λεύκη 465 
  8 Καστανιά   
  9 Λοιπά είδη 486 
    ΣΥΝΟΛΟ   
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΕ Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017 
Παραγωγή δασικών προϊόντων με 
αυτεπιστασία (Κ.Ε.Δ.) 

A/A Δασοπονικά είδη Καύσιμο ξύλο σε κ.μ.  

 

1 Ελάτη 825 
2 Ερυθρελάτη   
3 Πεύκη   
4 Οξυά   
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5 Δρυς 3195 
6 Λεύκη 45 
7 Καστανιά   
8 Λοιπά είδη 3595 
ΣΥΝΟΛΟ 7.660 

 
 
 

16.3 Ηλιακό δυναμικό 
 

Στους χάρτες που ακολουθούν, γίνεται μια περιγραφή ανά περιφερειακή ενότητα της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας σε KWh/m2 κατά την διάρκεια του έτους. 

Μέσω χρωματικών διακυμάνσεων, γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση της έντασης της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας στην περιφερειακή ενότητα. 
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Διάγραμμα 49: Χάρτες καταγραφής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (KWh/m2/έτος), 2002-2012 στην περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας. [7] [8] 

 

Περαιτέρω σημειακή αναζήτηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να γίνει και από την βάση του 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Σύμφωνα με τους χάρτες, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναλογικά μεγαλύτερο ηλιακό δυναμικό κυρίως 
στα νότια τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων, ιδιαίτερα της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας, όπου οι 
συνήθεις τιμές ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, κυμαίνονται φτάνουν περίπου στις 1.600 KWh/m2/έτος .  

 

 

16.4 Υδροηλεκτρικό δυναμικό 
 

Οι επόμενοι χάρτες αποτυπώνουν τους κυριότερους ποταμούς της περιφέρειας καθώς και συγκεκριμένα 
τμήματα υδροληψίας.  

Ως αποτελέσματα των υδροληψιών αυτών, καταγράφονται, το εύρος τιμών της παροχής του ύδατος, καθώς 
και οι κλίσεις των εδαφών κατά τη ροή του υδατορέματος. 

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι υψομετρικές διαφορές, τμήματα του οδικού δικτύου καθώς και πόλεις και 
οικισμοί. 
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Διάγραμμα 50: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Ταυρωπού / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά την ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Ταυρωπού [9] 
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Διάγραμμα 51: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Αγραφιώτη / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά την ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Αγραφιώτη [9] 
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Διάγραμμα 52: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Τρικεριώτη / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά την ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Τρικεριώτη [9] 
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Διάγραμμα 53: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Κρικελοπόταμου / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά την ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Κρικελοπόταμου [9] 
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Διάγραμμα 54: Χάρτης εκτιμώμενης μέσης ετήσιας παροχής ύδατος (m3/s) σε τμήμα του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Καρπενησιώτη / Χάρτης κλίσεων εδάφους (ο) κατά τη ροή του υδατορέματος του ποταμού της λεκάνης 
απορροής Καρπενησιώτη [9] 
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Σύμφωνα με τους χάρτες των εκτιμώμενων τιμών παροχής και κλίσεων εδάφους κατά τη ροή του 
υδατορέματος στις λεκάνες απορροής, αξιόλογες τιμές παροχής > 10 m3/sec, παρουσιάζονται σε αρκετά 
σημεία της λεκάνη απορροής του Ταυρωπού. 
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